
Ако детето Ви има увреждане, ако 
е онеправдано или пренебрегвано? 
Или е хронично болно?
Тогава имате 2 възможности:
�  Детето Ви да посещава заедно с другите деца 

начално училище, това се нарича: съвместни 
учебни занятия

�  Детето Ви да посещава специално училище

Можете да питате, кое училище може или трябва 
да посещава детето Ви, тук:
�  в държавния училищен инспекторат в Манхайм, 

работно място „Сътрудничество“
  06 21/292-41 33 oder 06 21/292-41 34
�  г-жа Гайсер в „Отдела за ранно консултиране“ към 

държавния училищен инспекторат в Манхайм
  06 21/292-41 52
�  г-жа Кайзер в отдел „Здраве“, град Манхайм
  06 21/293-22 06

Имате още въпроси?
Ако имате още въпроси, питайте
�  в детската градина: възпитателя(ката), 

директора(ката), другите родители
� на родителската среща в детската градина
�  в началното училище: секретарката, 

директора(ката)
�  г-жа Вернер от отдел  „Образование“ 

в град Манхайм
  06 21/293-35 51
  iris.werner@mannheim.de

Тук можете да запишете 
важна информация:

�

Gefördert durch: Ministerium für Integration


От детската градина 
на училище

Скъпи родители,
Детето Ви скоро тръгва на училище.

�  Какво трябва да знаят 
родителите?

�  Какво трябва да направят 
родителите?

Тук ще откриете отговори на 
Вашите въпроси.
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Кое училище да посещава детето ми?
Ако детето Ви става скоро на 6 години, то трябва да 
тръгне на начално училище. Детето Ви трябва да по-
сещава училище близо до жилището Ви. Така ще на-
мерите правилното начално училище за детето си:
�  попитайте възпитателката в детската градина
�  знаете ли някое начално училище в близост? По-

питайте там дали това е правилното училище за 
Вашето дете.

�  В интернет има търсачка за начални училища, ин-
тернет адресът е: www.mannheim.de/
grundschul nder. Въведете адреса си в търсачката. 
Търсачката за начални училища ще намери пра-
вилното училище за детето Ви.

�  попитайте г-жа Вернер от отдел „Образование“ в 
град Манхайм

  06 21/293-35 51
  iris.werner@mannheim.de

Къде да запиша детето си?
Намерили сте правилното начално училище? Можете 
да запишете детето си в секретариата на училището. 
Моля, вземете детето с Вас, когато го записвате!

Кога да запиша детето си?
Сроковете за записване ще откриете тук:
�  на плакати и флаери  в детската градина
�  на плакати и флаери  в началното училище
�  в интернет, интернет адресът е:  
  www.mannheim.de/bildung-staerken/anmeldung-

zur-grundschule-20152016
Или попитайте в детската градина или в началното 
училище.

Какво трябва да умее детето ми, 
когато тръгва на училище?
Ходи ли детето Ви на детска градина?
В такъв случай ще бъдете поканени от детската 
градина:
�  за предучилищен медицински преглед (ESU)
�  за личен разговор с възпитателката

Предучилищен медицински 
преглед (ESU)
Когато детето Ви навърши 5 години, ще бъде под-
ложено на преглед в детската градина. Прегледът 
се нарича: предучилищен медицински преглед 
(ESU). На прегледа трябва да отидете с детето си в 
детската градина. Детето Ви ще бъде прегледано от 
лекар или детска медицинска сестра. Лекарят или 
медицинската сестра са от отдел „Здраве“ в град 
Манхайм. След прегледа медицинското лице ще Ви 
информира за резултата.

Личен разговор
Преди тръгването на училище ще получите покана 
от детската градина. Възможно е възпитателката в 
градината да иска да поговори с Вас за детето Ви. 
Вие познавате детето си най-добре.
По време на разговора ще бъдете насаме с 
възпитателя(ката). Разкажете какво обича да прави 
детето Ви вкъщи и как играе. А възпитателката ще 
Ви каже на какво играе детето Ви в градината и 
какво умее добре. След това ще поговорите за учи-
лището. Можете да попитате всичко, което искате 
да знаете.

Имате въпроси за 

записването на 

училище?

Попитайте г-жа Вернер от отдел 

„Образование“ в град Манхайм 

 0621 293 3551

 iris.werner@mannheim.de

Къде може да отиде детето ми, 
когато трябва да съм рано на 
работа или не съм вкъщи, когато 
то се върне от училище?
В такъв случай за детето Ви може да се погрижат 
в училището: тук ще гледат детето Ви. Това се на-
рича занималня или гледане на ученици.
Можете да запишете детето си на занималня тук:
� в офиса на МeKi
� в интернет
Вашето записване се регистрира в електронна 
съобщителна система. Системата се казва: MeKi 
(съобщителна система за детска занималня).

Офис на MeKi
 06 21/293-38 88

 Q5, 22; 68161 Mannheim

Работно време:
понеделник и четвъртък 8:00 до 18:00 ч.
вторник, сряда, петък 8:00 до 12:00 ч.

Можете да запишете детето си на занималня и в 
интернет. Интернет адресът е:
www.mannheim.de/bildung-staerken/anmeldung-1
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