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Тук можете да запишете
важна информация:

Кой още може да ми помогне?
Информирали сте се. Посъветвали сте се. Въпреки
това не знаете кое училище да посещава детето Ви?
В такъв случай можете да говорите с педагогическия съветник в началното училище. Попитайте в
училището за педагогически съветник. Запишете си
приемен час.
Съветникът ще Ви помогне да намерите правилното
училище. Също така може да проведе тестове с детето Ви, ако желаете това.

Имате още въпроси?
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Ако имате още въпроси, попитайте
✹ класния учител(ка) на детето Ви
✹ директора на училището
✹ педагогическия съветник
✹ социалния работник в училището
✹ други родители
✹ г-жа Ост-Солорс в Държавния училищен
инспекторат в Манхайм.
 06 21/292-41 39
 barbara.ost-sollors@ssa-ma.kv.bwl.de
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Накъде след началното училище?
Скъпи родители,
Детето Ви посещава 4-ти клас в начално
училище. След 4-ти клас детето Ви трябва да
смени своето училище. Това училище се нарича
следначално.

✹ Какво трябва да знаят родителите?
✹ Какво трябва да направят родителите?
Тук ще откриете отговори
на Вашите въпроси.
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Какви видове следначални училища
има в Манхайм?

С кого мога да разговарям за
детето си?

Какво представлява препоръката
от началното училище?

В Манхайм има следните видове и типове следначални училища:
✹ Професионално общообразователно училище
(Werkrealschule)
✹ Общообразователно училище (Realschule)
✹ Обединено училище (Gemeinschaftsschule)
✹ Интегрирано общообразователно училище
(Integrierte Gesamtschule)
✹ Гимназия (Gymnasium)

Най-добре е да разговаряте с класния ръководител
за детето си. Попитайте: кой тип училище е подходящ за него? Разкажете какво прави детето Ви вкъщи
и в училище.
Вероятно е в началното училище да има училищен
социален работник, когото да попитате. Можете да
разговаряте и със следните лица:
✹ с възпитателките от училищната занималня
✹ със служителите от службата за младежта
✹ с треньорите от спортния съюз.
Попитайте ги:
Какво мислите за детето ми? Поговорете за това, какво прави детето Ви вкъщи и в училище. Помолете
другите да разкажат нещо за детето Ви. Питайте: кой
тип училище може да бъде подходящ за него?

След първия срок на 4-ти клас детето Ви ще получи препоръка от началното училище. То ще
получи препоръката заедно със свидетелството
за завършен срок. В препоръката пише кой вид
училище е подходящ за детето Ви. Можете да изберете този вид училище, но не е задължително.

Как мога да се информирам за
училищата?
Когато детето Ви е в 4-ти клас, през есента в началното училище се провеждат информационни мероприятия. Тук ще Ви кажат всичко за следначалните
училища. Също така ще Ви кажат кой тип училище
може да бъде подходящ за детето Ви. Това означава,
че ще получите консултация. Провеждат се информационни мероприятия и в следначалните училища.
Там също ще научите всичко важно за тях.

Кое училище трябва да посещава
детето ми?
Вашето дете ходи вече 4 години на училище. Обмислете заедно с детето си:
✹ Колко добре е учило детето Ви през 4-те години?
✹ Как се подготвя детето Ви за училище?
✹ Какво учи с удоволствие?
✹ Какво обича да прави вкъщи?
Наричаме това учебно развитие на детето Ви. Учебното развитие е важно, ако искате да намерите правилното училище.
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Какво представлява разговорът
между учители и родители?
Когато детето Ви е в 4-ти клас, ще получите покана от
началното училище. Поканата е за разговор между
учители и родители. Всички родители трябва да
отидат на този разговор. Затова и той се нарича задължителен разговор за родители.
Там ще говорите с класния ръководител(ка) за детето
си. Ще говорите за учебното му развитие. И ще Ви кажат кое училище може да е подходящо за него.

Къде да запиша детето си?
Намерили сте следначално училище за детето
си? Можете да го запишете в секретариата на
съответното следначално училище.

Кога да запиша детето си?
Попитайте класния ръководител(ка) в началното
училище. Те ще Ви кажат кога да запишете детето
си.

Всички деца ли получават място
в желаното училище?
Почти всички деца получават място в училището,
което искат. Понякога обаче има по-малко места.
Тогава детето Ви трябва да посещава друго следначално училище. Затова трябва да изберете
още 2 допълнителни училища. Когато записвате
детето си в желаното от Вас училище, ще получите един формуляр. В него се записват и другите
2 училища. След това през месец май получавате
писмо. В писмото пише на кое следначално училище може да ходи детето Ви.
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