
 
Единни критерии за разпределяне на местата в общинските целодневни детски 

заведения и занималните за ученици в начално училище в Манхайм 
(важи за разпределянето на места за учебната година 2018/19) 

1. Предимство за получаване на място в детско заведение имат: 

2. За всички останали деца важат следните критерии за оценка за получаване на място: 

a) деца, чиито прием се препоръчва от 
социалната служба за младежта (въз основа 
на наличие на данни за застрашаване на 
детското благополучие съгласно чл. 8a от 
Социалния кодекс (SGB VIII) или  данни за 
необходимост от подпомагане съгласно чл. 27 
от Социалния кодекс (SGB VIII). 

б) деца, които подлежат на 
прием в училище през 
следващата година и все 
още не посещават детски 
заведения. 

 
Обективни критерии за 

законно право на място в 

детско заведение 

 

Работно време/заетост** 

 

 
Сестра и/или брат 

 

Други критерии 

10 

точки 

20 

точки 

22 

точки 

2 

точки 

6 

точки 

4 

точни 

 
Един работещ 
родител/настойник* 

 
Двама работещи 
родители/настойници* 

Един работещ самотен 
родител* 

* За работещи лица са смятат родители/настойници, 
които упражняват професия, търсят работа, 
участват в професионално-образователна мярка, 
посещават училище/висше учебно заведение или 
получават плащания за интегриране в трудовия 
процес по смисъла на Втората част на 
Социалния кодекс. 

** При двама работещи родители/настойници е 
от значение по-малката продължителност на 
трудово правоотношение. 

Минимално 

(8-15 ч./седмично) 

Полудневно 
(16-27 ч./седмично) 

Целодневно 

(над 28 ч./седмично) 

 

Сестра или брат, които 
вече посещават детско 
заведение или търсят 

място*** 

При ясли/целодневно отглеждане и 
детски градини: 

 

По-големите деца имат предимство 

Целодневно отглеждане: тук не спадат 
предложенията за отглеждане от 
самостоятелни възпитатели. 

При занимални/VGS 
и гледане след обяд  

(гъвкаво време): 
 

По-малките деца имат предимство 

VGS: Предложения в рамките на 
надеждни основни училища 

в) деца, които към момента на 
преминаването в детска градина вече 
заемат място в яслата на същото детско 
заведение. Броят часове за отглеждане 
се запазва. 

 

*** При равен брой точки мястото се дава в 
полза на детето, което има сестра или брат, 
посещаващи същото детско заведение. 

1 

точка 


