
FAQ: Gymnasium Georgianum Lingen 

 
Вітаємо в Гімназії Георгіанум!  
 
Тут знаходиться інформація, яка допоможе тобі дізнатися більше про нашу школу :)  
 
 1. Як користуватися Iserv?  
 
В цьому додатку ти знайдеш інформацію про розклад, заміни, повідомлення від вчителів та ін. 
Його можна завантажити на телефон або користуватися сайтом www.gg-lin.de . 
Скануй цей QR код та подивись відео-пояснення як користуватися Iserv.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=X4AEneMqQFk  
   
           2.         Як знайти потрібний кабінет? 
 
Гімназія складається з трьох будівель: А, В, С. Всі номера,що починаються з 0, знаходяться на 
першому поверсі; 1 - другий поверх; 2 - третій поверх.  
 
 3. Як знайти кабінети для особливих предметів (таких, як музика, біологія, фізика, 
хімія, мистецтво та ін. ) ? 
 
Фізика  
PH1 та PH2: будівля А, другий поверх 
PH3 та PH4: будівля C, другий поверх 
 
Біологія  
BI1 та BI2: будівля А, другий поверх 
BI3 та BI4: будівля C, перший поверх 
 
Хімія 
CH1 та CH2: будівля А, третій поверх 
CH3 та CH4: будівля C, перший поверх 
 
Мистецтво  
KU1 та KU2: будівля А, третій поверх 
KU3 та KU4: будівля C, другий поверх 
 
Музика 
MU1: будівля А, перший поверх 
MU2 та MU3: будівля C, третій поверх 
 
Кабінет з комп’ютерами  
Він є в кожній будівлі  
 
Вчительська  
Там ти можеш поспілкуватися зі вчителями під час перерв. Вчительська знаходиться на першому 
поверсі в будівлі А. 
 
Спортзал + басейн  
Розташований перед будівлею А. Має окремий вхід. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4AEneMqQFk
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Їдальня  
Розташована перед будівлею В та має окремий вхід. Ти там можеш щось купити поїсти та попити 
під час перерв. Після школи, там можна купити обід. В будівлі С також є кіоск на першому поверсі. 
Він відкритий під час перерв. 
 
Ось мапа всіх будівель  
 
 

 
 
 
 
 
A Building (left) 
and gym (right) 
 
 

 
 
 
 
 
 
B Building and entrance to B 
and C building  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C building 
 
 
 
 
 
 
Cafeteria and entrance 
to teacher’s lounge in A 
building 
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 4. Як розібратися з розкладом ( назвами предметів ) ? 
 
EN = Англійська  
DE = Німецька  
MA = Математика  
LA = Латина  
SN = Іспанська  
FR = Французька  
CH = Хімія  
PH = Фізика  
BI = Біологія  
GE = Історія  
PO = Політика  
EK = Географія  
RK = Релігія, католицька  
RE = Релігія, протестантська  
WN = «Цінності та норми» ( якщо ти не хочеш відвідувати предмет Релігія, то можеш обрати цей )  
SP = Фізкультура  
KU = Мистецтво  
MU = Музика 
 
 5. Куди ти можеш звернутися по допомогу, якщо є питання?  
 
По будь-яких питаннях ти завжди можеш звернутися до секретаріату, що знаходиться на другому 
поверсі в будівлі А.  
 
 6. Як дістатися до школи?  
 
Скористайся додатком Гугл Мапс (Google Maps); звернись по допомогу до секретаріату, якщо не 
знаєш номер потрібного автобуса та час його відправлення. Є також додаток DB Navigator, який 
може допомогти. Просто введи адресу школи (Gymnasium Georgianum, Kardinal-von-Galen Str. 7-9, 
49809 Lingen). Але, чесно кажучи, легше запитати однокласників чи знайомих, вони тобі 
допоможуть : )  
 
 7. До кого можна звернутися по допомогу ще?  
 
Наш соціальний працівник, Mrs Theresia Grave, організувала спільноту Україно-, російськомовних 
учнів, що можуть тобі допомогти. Ось пошта Mrs Theresia Grave: theresia.grave@gg-lin.de  
 
 8. Важливі контакти  
 
Секретаріат: 0591 / 8078760 
Mrs Theresia Grave: 0591 / 80787636 or +49 151 46846153 
 
 9. Якщо у тебе виникнуть питання ти можеш подзвонити українським учням Олі ( +49 
175 9896439 ) чи Данилу ( +380 95 399 8506). Вони тобі з радістю допоможуть.  
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