
Драги родители
През идната учебна година 2018/2019 започва нов етап 
от живота за Вашето дете.

Бихме искали да Ви информираме на какво трябва да 
обърнете внимание при записването, за да бъде успешен 
стартът на Вашето дете в училище.

Кога можете да запишете Вашето дете?
четвъртък, 22 февруари 2018 г.
9.00 – 12.00 ч

петък, 23 февруари 2018 г.
9.00 – 12.00 ч  и  14.00 – 16.00 ч
Някои училища могат да предложат допълнителни часове

www.mannheim.de/grundschulanmeldung

www.mannheim.de/bildung-staerken

  Feudenheim/Wallstadt/Vogelstang
Brüder-Grimm-Schule     H V B
Spessartstraße 24–28, 68259 Mannheim (Feudenheim)
Telefon (0621) 293-84 50 (Schule)
Vogelstangschule      G B 
Eisenacher Weg 95, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 55 (Schule)
Wallstadtschule      G H
Römerstraße 33, 68259 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 58 (Schule)

  Hochstätt/Casterfeld/Rheinau/Pfi ngstberg
Gerhart-Hauptmann-Schule     G 
Wilhelm-Peters-Straße 76, 68219 Mannheim (Rheinau)
Telefon (0621) 80 26 90 (Schule)
Astrid-Lindgren-Schule     G B
Rohrlacher Straße 22–24, 68239 Mannheim (Hochstätt)
Telefon (0621) 47 38 45 (Schule)
Pfi ngstbergschule      H V
Winterstraße 30, 68219 Mannheim
Telefon (0621) 87 35 54 (Schule)
Rheinauschule      H V
Mutterstadter Platz 5, 68219 Mannheim
Telefon (06 21) 293-65 81 (Schule)

  Innenstadt/Jungbusch
Johannes-Kepler-Schule     G B
K5, 1, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 43 (Schule)
Jungbuschschule      G
Werftstraße 6, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 32 (Schule)
Mozartschule       H V
R2,2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 51 (Schule)

  Lindenhof/Almenhof/Neckarau
Almenhofschule      H V
Wilhelm-Liebknecht-Straße 8–20, 68199 Mannheim
Telefon (0621) 81 71 52 (Schule)
Diesterwegschule      H V
Meerfeldstraße 88–94, 68163 Mannheim (Lindenhof)
Telefon (0621) 293-65 16 (Schule)
Schillerschule      H V
Luisenstraße 72–76, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 84 24 80 (Schule)
Wilhelm-Wundt-Schule     H V
Belfortstraße 45–47, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 85 13 92 (Schule)

  Luzenberg/Käfertal/Waldhof/Gartenstadt
Albrecht-Dürer-Schule     H V
Baumstraße 24, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 65 2 (Schule)
Alfred-Delp-Schule      H V
Waldpforte 41–43, 68305 Mannheim (Gartenstadt)
Telefon (0621) 75 83 47 (Schule)
Bertha-Hirsch-Schule     G B
Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Str. 26, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 58 7 (Schule)

Friedrich-Ebert-Schule     H V 
Wiesbadener Straße 6, 68305 Mannheim (Waldhof)
Telefon (0621) 293-56 10/11 (Schule)
Käfertalschule       H V B
Wormser Straße 26, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 73 36 17 (Schule)
Waldhofschule mit Außenstelle Luzenberg   H V
Oppauer Straße 3, 68305 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 10 (Schule)

  Neckarstadt/Wohlgelegen
Erich Kästner-Schule      H V
Grenadierstraße 11, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 14 (Schule)
Humboldtschule      H V
Gartenfeldstraße 20–22, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 25 (Schule)
Käthe-Kollwitz-Schule     H V B
Zum Herrenried 1, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 41 (Schule)
Neckarschule      H V
Alphornstraße 4, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-92 66 (Schule)
Uhlandschule      G 
Geibelstraße 6, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 20 (Schule)

  Neuostheim/Neuhermsheim/Schwetzingerstadt/Oststadt
Johann-Peter-Hebel-Schule     H V B
Ernst-Barlach-Allee 3, 68163 Mannheim (Neuhermsheim)
Telefon (0621) 293-67 40 (Schule)
Johann-Peter-Hebel-Schule – Außenstelle Neuostheim  H V
Lucas-Cranach-Straße 9, 68163 Mannheim (Neuostheim)
Telefon (0621) 293-65 28 (Schule)
Oststadtschule      H V
Werderplatz 1–2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-61 02 (Schule)
Pestalozzischule      H V
Otto-Beck-Straße 5–7, 68165 Mannheim (Oststadt)
Telefon (0621) 293-67 61 (Schule)

  Sandhofen/Schönau
Gustav-Wiederkehr-Schule     H V
Kriegerstraße 28, 68307 Mannheim (Sandhofen)
Telefon (0621) 77 11 50 (Schule)
Hans-Christian-Andersen-Schule    G B
Rudolf-Maus-Straße 20, 68307 Mannheim (Schönau)
Telefon (0621) 78 99 84 17 (Schule)
Schönauschule      H V
Kattowitzer Zeile 68, 68307 Mannheim
Telefon (0621) 78 27 61 (Schule)

  Seckenheim/Friedrichsfeld
Friedrichsfeldschule      H V
Neudorfstraße 26, 68229 Mannheim
Telefon (0621) 48 42 047 (Schule)
Seckenheimschule      H V B
Zähringer Straße 66, 68239 Mannheim
Telefon (0621) 48 02 89 90 (Schule)
Seckenheimschule Außenstelle Süd    H V
Innerer Heckweg 3
Telefon (0621) 47 10 41 (Schule)

Учебна година 2018/2019

основно 
училище



В кое основно училище трябва да запишете Вашето дете? 
Бъдещото училище на Вашето дете зависи от основната 
адресна регистрация и може да се извика на 
www.mannheim. de/grundschulfi nder. Вашата целоднев-
на детска градина или основното училище близо до Вас 
също дава информация. От настоящата брошура можете да 
вземете всички основни училища по квартали, училища и 
организации за занимания.

На записването елате заедно с Вашето дете и носете с Вас 
следните документи:
•  Удостоверение за раждане на Вашето дете (и ако е въз-

можно, семейна книга)
•  Удостоверение за религиозна принадлежност
•  Удостоверение за отлагане на тръгването на училище, 

ако е подадено заявление предходната година

Кога Вашето дете трябва да тръгне на училище?
Ако Вашето дете е родено преди 1.10.2012 г., то трябва 
да тръгне на училище и е длъжно да посещава основно 
училище. Децата, родени между 1.10.2012 г. и 30.06.2013 г., 
могат да бъдат записани на училище. В този случай за тръг-
ването на училище решава ръководството на училището.

Възможно ли е отлагане на тръгването на училище? 
По принцип има възможност тръгването на училище на 
Вашето дете да бъде отложено с още една година. Трябва 
да заявите това писмено пред училищното ръководство на 
Вашето основно училище. Решение за отлагане училищно-
то ръководство взема въз основа на служебната лекарска 
и/или педагогическа/психологическа експертиза на Здрав-
ната служба. По правило за децата с отложено тръгване в 
основно училище е предвидено посещаване на подготви-
телен клас за основно училище.

Предложения за занимания в училищата
Град Манхайм обединява всички заявки на родители за 
занимания на децата в училище централно в електронна ре-
гистрационна система (MeKi).
Допълнителна информация на 
www.mannheim.de/bildung-staerken/ anmeldung-1 
или на телефон (0621) 293 3888.

Отговори на други въпроси.
Отговори на други въпроси ще получите в съответното ос-
новно училище на Вашия квартал и в Специализираното 
направление Образование, г-жа Вернер/
Frau Werner, телефон (0621) 293-3551, 
iris.werner@mannheim.de

Адреси и данни за контакт
Наред с данните за контакт на училището списъкът съдър-
жа също информация за целодневните предложения за 
подготовка и занимания, наличието на достъпност за деца 
с физически увреждания и за предложенията за занимания 
(занималня в училище, предложения в рамките на извънклас-
ната дейност в основното училище).

G  Целодневно училище   
B  Достъпност
H  Занималня  
V  Извънкласна дейност в основното училище

На www.mannheim.de/grundschulanmeldung 
ще получите превод на тази брошура на 
български, английски, италиански, полски, 
румънски, руски и турски език.

На какво трябва да обърнат внимание родителите на 
деца с увреждания, със специални нужди, в неравностой-
но положение или с хронично заболяване?
Училищното образование на младите хора с увреждания 
е отговорност на училищната институция. Децата с увреж-
дания имат правото на специализирано обучение, което 
могат да получат в общообразователно начално училище 
(в рамките на интеграционното обучение) или в Центъра за 
консултиране и обучение на лица със специални образо-
вателни потребности – SBBZ (бившите помощни училища). 
Държавната училищна служба в Манхайм предлага спе-
циализирана програма на обучение, която насърчава и 
стимулира децата със специални потребности. Тази про-
грама е разработена по препоръка на учител специалист. 
Молбата за включване в интеграционната образователна 
програма следва да бъде подадена в основното училище, 
където трябва да бъде записано Вашето дете, или в Центъра 
за консултиране и обучение на лица със специални образо-
вателни потребности, упълномощен да представя доклади.
Формата за кандидатстване, както и допълнителна инфор-
мация, можете да получите от училищното ръководство 
на общообразователното училище, от Центъра за консул-
тиране и обучение на лица със специални образователни 
потребности, както и от интернет страницата на Държавната 
училищна служба в Манхайм. След което в Държавната учи-
лищна служба започва да се планира начинът на обучение 
в съответствие с регионалните процедури за оценка, за да 
може да се намери подходящо учебно заведение за Вашето 
дете. Моля свържете се с ръководството на началното учи-
лище по район още през есента на 2017 г. или със Службата 
за ранна консултация, за да си запазите час за консултация. 
Ако имате въпроси, свързани с протичането на процеду-
рите, с уговаряне на час или провеждане на консултация, 
моля обърнете се към съответното училище по район или 
към работната група „Сътрудничество” към Държавната 
училищна служба в Манхайм (тел. 06 21/292-41 33 или 41 34 
– телефонният секретар е включен). Информация и кон-
султация можете да получите от Специализираната служба 
по здравеопазване в град Манхайм, от детските градини, 
от всички центрове за ранно консултиране и от работната 
група за ранно насърчаване и стимулиране към Държавната 
училищна служба в Манхайм.


