
ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ 

СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА  
И ГИМНАЗИИТЕ

Информация за успешната смяна на училището



Ако имате нужда от допълнителна информация, 
обърнете се директно към училището на Вашето дете 
или към сенаторката за децата и образованието.

Лица за контакт при  
сенаторката за децата и образованието 

г-жа Voß  0421 361-6413
г-жа Reinhardt 0421 361-4935 
г-жа Hamann 0421 361-15230
г-жа Lamping 0421 361-10064
г-жа Ilkgün 0421 341-42650

Издадено от

Сенаторката за децата и образованието
Рембертиринг 8-12
28195 Бремен

WWW.BILDUNG.BREMEN.DE

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИАДРЕСИ

Как се осъществява процедурата по приема?
В рамките на процедурата по приема до десет процента от 
местата се дават на неотложни случаи. Всички останали места в 
гимназиите и до около една трета от местата в средните училища 
се дават с предимство на ученици с успех над средния. Местата 
в средните училища се дават с предимство на учениците от 
зачислените към тях основни училища. Ако кандидатурите са 
повече от местата в училището, се тегли жребий. 

Кога важи правилото за прием по неотложност?
При определени условия за неотложни случаи се считат: 
• деца с физически увреждания, 
• деца, живеещи в среда с много високо социално натоварване, 

или 
• деца с братя и/или сестри в същото училище, ако записването 

им в друго училище би довело до семейни проблеми. 
Допълнителна информация ще намерите в интернет и в 
брошурите. Молбата за прием по неотложност трябва да се 
подаде преди изтичането на срока за кандидатстване директно в 
училището, което сте избрали. 

Успехът на моето дете над средния ли е?
Какъв е успехът на Вашето дете можете да видите в отчетите за 
неговото образователно развитие. За различните компетентности 
в рамките на отделните предмети се маркира оценка от 1 до 
10, която показва колко добре ги е усвоило детето Ви. Успехът 
е над средния, когато в края на първия срок в четвърти клас за 
предметите Немски език и Математика повечето маркировки са в 
полетата 9 или 10. Освен това трябва да има поне един кръст в 9-та 
или 10-та кутия във всяка от четирите области.

Кои чужди езици ще учи детето ми?
И в двата вида училища първият чужд език е английски. В 
средното училище можете да добавите втори чужд език от 6. клас 
нататък. В гимназията вторият чужд език е задължителен.

Какво означава инклузия?
В Бремен децата с трудности в ученето или със специални 
потребности се обучават инклузивно. Това означава, че всички 
деца учат заедно в един клас. Учейки заедно със и от връстниците 
си, децата могат по-добре да разгърнат потенциала си. Освен това 
така се създава благоприятна среда за придобиване на социални и 
образователни умения: Детето научава особено добре тези неща, 
които е обяснявало на друго дете.

Lernen in 
Bremen

Bulgarische 
Fassung

Auch erhältlich: Deutsch, Leichte Sprache, Englisch, 
Französisch, Russisch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Persisch



Предложения за консултации
Консултации в основните училища и 
информационни мероприятия в средните 
училища и гимназиите.

Срок за подаване на формуляра 
за кандидатстване
Подайте свое заявление до 9 февраля 2021 г. в  
вашей начальной школе. Если вы хотите пере-
вестись из частной начальной школы в государ-
ственную, заявление необходимо подавать на имя 
сенатора по вопросам детства и образования.

Процедура по прием
Ако в първото избрано от Вас училище има 
достатъчно места, детето Ви ще бъде прието  
там. В противен случай за всяко училище се 
взема решение съгласно така наречената 
процедура по прием.

Решение
Ще получите съобщение от новото Ви училище – 
така нареченото известие за прием. 
Ако нито едно от желанията Ви не е било удовлет-
ворено, ще получите писмо от образователния 
инспекторат. Инспекторатът ще проведе разговор 
с Вас и ще Ви предложи място в друго училище.

Подготовка за новото училище 
Ще бъдете информирани от новото училище за 
по-нататъшните процедури. 

ПРЕХОДЪТ КЪМ СРЕДНИТЕ 
УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИТЕ ГРАФИК НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ

Скъпи родители, ако Вашето дете е в 4. клас, трябва да изберете 
училището, в което то да продължи образованието си. Можете да 
изберете средно училище или гимназия. И в двата вида училища 
могат да се завършат всички общообразователни предмети и да 
се положи матура. 

Можете по Ваша преценка да изберете 
училището, в което детето Ви да продължи 
образованието си 
Можете да изберете местоположението на училището 
по Ваша преценка. Ако сте участвали в консултациите 
в основното училище, можете да изберете и вида 
училище.

Използвайте и трите възможности за избор
Непременно посочете три различни училища. Вашият 
първи, втори и трети избор образуват йерархия. 
Възможно е поради недостиг на места детето Ви да 
не бъде записано в училището, което сте избрали на 
първо място. В този случай то ще продължи да участва 
в подбора само ако сте посочили и втора и трета 
възможност. В противен случай след консултация с 
образователния инспекторат то ще бъде насочено към 
друго училище. 

Възползвайте се от всички предложения  
за консултации
Изборът на училище за продължаване на образование-
то е отговорно решение, при което училищата могат да 
Ви подкрепят. Вашето основно училище ще Ви покани 
на родителски консултации в края на първия срок на 
4. клас. Сега ще получите и формуляр за записване за 
тези консултации. През декември и януари в средните 
училища и гимназиите се организират информационни 
вечери. Поради текущата пандемична ситуация, моля, 
обърнете внимание на информацията на началната 
страница на съответното училище.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИЛИ ГИМНАЗИЯ?






Средно училище

• Завършване след 13. клас

• Училище, предназначено за всички ученици

• Деца с различно ниво на успеваемост учат заедно

• Насърчаване и развитие на всички дарби

• Брой ученици в клас: 25

• Децата се обучават от един и същи екип 
преподаватели от 5. до 10. клас 

Гимназия 

• Завършване след 12. клас

• По-бързо темпо за ученици с по-голям потенциал

• Деца с подобно ниво на успеваемост учат заедно 

• По-голямо времево натоварване: до 35 часа седмично

• Брой ученици в клас: 30

• Вторият чужд език е задължителен от 6. клас нататък

от април 
до юли

ноември 
до 

януари

9.  
февруари  

2021

от 
февруари 
до март

20. 
март  
2021


