
Добре дошли в нашето училище! Радваме се, че сте част от него. Намираме за 
великолепно, че искате да подкрепите Вашето дете в училище.

За тази цел искаме да споделим с Вас важна информация: 

1. Училищна структура

Нашето училище е средно училище. Това означава, че детето ви ще има 
възможност да получи различни степени. В зависимост от темповете на 
обучение Вашите деца могат да получат първа или втора степен на 
средното образование. С тези степени пред децата се отварят много 
възможности за по-следващо обучение. Ако детето Ви е успешно, също така
може и да завърши гимназия.

Започвайки от 8 клас учениците са разделени на различни класове според 
представянето им.

За нас е от голяма значение всички наши ученици да бъдат насърчавани. 
Това важи особено за тези от тях, които учат немски като втори език. На 
нашата интернет страница ще намерите повече допълнителна и aктуална 
информация. 

2. Един с друг

Имаме училищен ред, който помага за разбирателството между нас. Нашите
правила можете да намерите преведени на различни езици на нашата 
интернет страница. Най-важното за нас е уважението към останалите, това 
включва ученици, учители и работещи в и около училището.

Това означава, че всякакви физически сблъсъци са абсолютно забранени и 
могат да доведат до изключване от училище. Очакваме всеки ученик да 
идва навреме за часовете.

Имаме много учтиви ученици и винаги можете да намерите колеги в 
учителската стая и в секретариата, които да Ви помогнат.Човек трябва само 
да се осмели да попита за помощ !

Ако детето Ви е болно, трябва да ни уведомите по телефона. За да 
направите това кажете името и класа на детето си:’’ Дъщеря ми Мая 
Патерман от 6а е болна днес!’’. Това е напълно достатъчно. Ако Вие като 
родител имате някакви въпроси или притеснения, можете също да се 
свържете с нас.

3. Учене

В Германия училището е задължително, което означава че детето Ви трябва
да посещава училище всеки ден. Освен това е важно и Вие като настойник 
да подкрепяте обучението на детето Ви. Вашето дете трябва да разширява 
знанията си по немски ежедневно, затова предлагаме следните опции:

 Немско радио и телевизия
 Образователни приложения (Антон, Дуолинго и др.) 



 Съвместно четене на прости книги и комикси на немски език 
 Семеен урок по немски език (при хранене или приготвяне на 

храна,пътуване с кола, пазаруване..)
 Участие във спортен клуб
 Предложения на младешкия център, различни проекти на църквата
 Писане на домашни заедно

За да може учебния процес да протича гладко, важно е детето Ви да 
донесе всички необходими материали. Това включва химикали, тетрадки 
папки, както и речници, специализирана литература и др. (!!!)

4. Пристигане 

Децата участват в различни курсове за насърчаване въз основа на 
познанията им по немски език. Освен това посещават и регламентираните 
основни часове. В началото само по спорт, изкуство или музика. В други 
уроци ще им бъдат давани задачи за овладяване на езика. След една до 
две години ще трябва да посещават часовете и по останалите предмети. 
Най-късно тогава получават оценките за постиженията си. До тогава ще 
бъдат изготвяни доклади, които трябва да бъдат съхранявани. Това са 
официални документи!

През това време детето Ви се среща с много нови неща и затова ние сме на 
разположение, за да му помогнем то да се чувства добре дошло. 

Важни лица за контакт :

Г-жа Вишман (Wischmann)
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Г-н Джионско (Dzionsko)

Г-н Волф (Wolf)


