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АДРЕСИ

ЕТО КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА ДЕТЕТО СИ

Основни училища

Упражнявайте заедно пътя до училището пеша.

Говорете за деня в училище.

При въпроси относно празника по случай започването на училище или протичането на деня в училище
се обърнете директно към Вашето основно училище. Данните за контакт ще намерите в писмото и в
интернет на www.bildung.bremen.de/schulwegweiser

Не избирайте най-краткия, а най-безопасния път.
Много училища са направили сборни пунктове за
пешеходци, т. нар. „училищен експрес“. Децата
се срещат там и продължават заедно нататък.

Така ще имате представа какво се случва
в училище и ще можете да помогнете на
детето си да не забрави нещо важно.

Лица за контакт при сенаторката
за децата и образованието
Информация за процедурата по записването в
училище
Аня Хорстман
0421 361-18389
anja.horstmann@bildung.bremen.de





Омбудсман
Анке Варнеке
0421 361-4786
anke.warneke@bildung.bremen.de
Издадено от:
Сенаторката за децата и образованието
Рембертиринг 8-12
28195 Бремен

WWW.BILDUNG.BREMEN.DE

Съобразявайте се с потребността от сън.
Вашето дете не бива да си ляга твърде
късно вечер. В тази възраст то се нуждае
от около 10 часа сън. Събуждайте го сутрин
навреме, за да има достатъчно време да
отиде на училище, без да закъснее.

Давайте му здравословна закуска.

В нея трябва да има всичко необходимо,
но тя не бива да бъде прекалено
тежка заради излишни неща.

Място за писане на домашни.
Вашето дете се нуждае от подходящо тихо място,
най-добре със собствено бюро, където да си
пише домашните. Удачно е да договорите точно
определено време за писането на домашни.

Показвайте интерес към това, което учи
детето Ви.
Когато гледате сериозно на училището
и се интересувате какво учи детето там,
то това е важно послание за детето.



и достатъчно течности за пиене, най-добре вода.

Преглеждайте заедно училищната чанта.







Поддържайте добър контакт
... с учителя/учителката на Вашето дете. В началото на училищния живот това е особено важно.

Участвайте
... в родителските срещи и информационните
мероприятия на Вашето училище. Освен това
можете да помогнете на децата например с
четенето, да помогнете при училищните празници
или да придружите класа на екскурзия.

Намалете времето, прекарвано с медиите.

Bulgarische
Fassung

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

ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА КЪМ

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

Движението и спорта могат да помогнат на детето Ви
да учи по-добре, а прекалено многото компютърни
игри телевизия понижават неговата концентрация.

Информация за успешния старт в училищния живот

ДОБРЕ ДОШЛИ В
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ!
Със записването в училище започва един важен период от живота на Вашето дете. Целта на информацията тук е да улесни началото на училищния живот.
Всички деца, които навършват 6 години до 30. юни
на текущата година, трябва да се запишат в училище. Децата, които навършват 6 години до 30. септември са така наречените „неопределени случаи“.
При тези деца родителите могат да решат, дали да
ги запишат на училище през настоящата или през
следващата година.
Всички родители записват децата си в основното
училище след есенната ваканция. За целта те своевременно получават писмо с всички необходими
данни и информации за тяхното основно училище.
Всяка улица в Бремен е зачислена към определено
училище, така че пътят на децата до училище да е
възможно най-кратък. Формулярът за регистрация
може да бъде свален и попълнен предварително на
www.bildung.bremen.de/grundschule.

ЗА ДОБЪР СТАРТ
В УЧИЛИЩЕ
Детските градини и
училищата в Бремен
работят в тясно сътрудничество, така че децата
могат да опознаят своето училище още докато
са в детската градина.
Това им дава сигурност
и облекчава началото на
училищния живот.
Много училища организират информационни
мероприятия преди
записването на новите
ученици. Тези мероприятия съдействат за това,
Вашето дете да получи
силна подкрепа и да
учи успешно.

Във Вашето основно
училище ще получите
информация за протичането на учебния ден,
училищния живот и специалните предложения
в училището.
Моля, обърнете внимание на действащите
в момента разпоредби
за защита във връзка с
пандемията от корона
вирус и следвайте информацията, публикувана във вашето училище.

Ако детето ви има регистрирани специални образователни потребности, моля, уведомете ни, когато
се регистрирате. След това то ще получи място в
училище, което е подходящо за него.

ЗА УЧИЛИЩНОТО ВСЕКИДНЕВИЕ



КАКВИ УЧИЛИЩНИ ФОРМИ
СЪЩЕСТВУВАТ?



Трябва да регистрирате детето си лично:
Полудневно училище

Обърнете внимание
Елате на
регистрацията на спазването на мисами
нималното разстояние

Носете
предпазна
маска

Носете със себе си тези документи:

Писмо за
записване в
училище

Свидетелство
за раждане на
вашето дете

евентуално
решение за
попечителство

(Verlässliche Grundschule)
Занятията в полудневните училища
продължават от 8 до 13 часа. След
това много училища предлагат различни кръжоци, например в областта на спорта, музиката или театъра. Участието в тях е по желание.

Отворено целодневно училище

(Offene Ganztagsgrundschule)
Някои от децата участват в
допълнителни мероприятия и
получават топъл обяд. Родителите
избират предварително дали детето
им да остава до 15 или 16 часа
(в петък също и до 14 часа).

Затворено целодневно училище

(Gebundene Ganztagsgrundschule)
Занятията в тези училища
продължават всеки ден от 8 до 15
часа или три дена до 16 часа и два
дена до 14 часа. Допълнително се
предлага грижа за децата до 16 часа.
Всички деца получават обяд.




Ако желаете целодневна грижа за детето Ви в отворено целодневно училище, можете да посочите
това при записването. Децата, които посещават целодневни училища, могат също да бъдат записани за
ранна грижа от 7 до 8 часа или за късна грижа от 16 до 17 часа, както и за грижа през ваканцията.
Тези предложения за грижи за деца се заплащат и се извършват само при достатъчен брой регистрирани деца.

Освобождаване от училище / отпуска
Съгласно закона ходенето на училище е
задължително. Вашето дете трябва да бъде
всеки ден в училището, освен ако не е болно.
Само по изключение и при наличие на
основателна причина детето може да бъде
освободено от училище чрез подаване на
писмена молба. Това обаче не важи за дните
непосредствено преди и след ваканцията.

Отсъствие по болест
Ако детето Ви е болно, уведомете
незабавно секретариата. Когато оздравее,
то трябва да донесе в училище извинителна
бележка или медицинско свидетелство.

Застраховка злополука
Всички деца са застраховани срещу
злополуки през учебното време. Това важи
също за пътя до училище и обратно и за
училищните екскурзии.

Бременски паспорт (Bremen-Pass)
Ако имате бременски паспорт (BremenPass), покажете го в секретариата. Той
покрива разходите за обяд и за училищни
мероприятия като посещения на театър и
екскурзии с класа.

