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Скъпи родители,
 
тръгването на училище на Вашето дете е време, изпълнено  
с вълнения и тревоги за Вашето семейство. Ще трябва да  
се справите съвместно с един нов етап от живота и ново 
обкръжение. Не само за Вашето дете, но и за Вас това 
означава много нови преживявания и промяна на Вашето 
обичайно ежедневие. Сигурно дълго преди постъпването  
на детето в училище Вие обмисляте този нов етап от  
живота на Вашето семейство.

Как мога да подготвя детето си за тръгването  
на училище?
Как да намеря подходящото начално училище  
за моето дете?
Готово ли е моето дете вече за училище?
Къде мога да запиша моето дете?

Като баща на две деца, самият аз съм си задавал тези и много 
други въпроси, когато синът ми тръгна на училище. Брошурата 
„Дете, детска градина, начално училище“ ще Ви помогне да  
се ориентирате за начало и ще даде отговор на Вашите  
най-спешни въпроси.

Тази брошура ще Ви даде съвети 
и насоки как да се подготвите 
заедно с Вашето дете още преди 
постъпването в училище за новото 
обкръжение. Ще получите също представа 
за най-важните заявления, лица за контакт и процедурата  
за записване, също така брошурата ще Ви насочи към  
други източници на информация. Моля, не се колебайте  
да се обърнете при други въпроси към Вашата детска  
градина, училище или моите колеги в областната  
администрация Нойкьолн.

Въпреки всички въпроси и промени: радвайте се заедно с 
Вашето дете на това вълнуващо време и открийте съвместно 
Вашето ново училище!

Искам да изкажа специална благодарност на хората, които 
помогнаха със своя практически опит и отговорна работа за 
утвърждаването на брошурата „Дете, детска градина, начално 
училище“ като добър и практически наръчник.

Ваш 
Фалко Лиеке
Областен съветник за младежта и здравеопазването 
заместник областен кмет

Увод
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Методи на обучение

Наред с различните профили в училищата (напр. музикален или спортен 
профил) има и различни методи на обучение, т.е. дали в един клас се 
обучават деца на една възраст или от различни възрастови групи.  
Различават се следните методи на обучение:

Saph 
Понятието „Saph“ означава гъвкава фаза на започване на училище. Първата  
и втората учебна година се обединяват като един модул. В зависимост от 
индивидуалните постижения в учебния процес фазата на започване на 
училище може да трае от една до три години. По този начин всяко едно дете 
може да следва индивидуално темпо на учебния процес и да учи в съответна 
за него група.

JüL
Понятието „JüL“ означава съвместно обучение на деца от различни 
възрастови групи. В училищата, в които се прилага методът за съвместно 
обучение на деца от различни възрасти, се обучават деца от различни 
възрастови групи в един клас.

JabL 
Понятието „JabL“ означава обучение на деца от една и съща възраст.  
В този случай децата са разпределени по възраст в съответни класове.

Необходимост от помощ от специалисти по специална педагогика

Ако имате впечатлението, че Вашето дете би могло да има специална 
необходимост от помощ поради физически, психически или езикови 
проблеми или сетивни увреждания, можете да подадете заявление за 
констатиране на необходимост от помощ. Това заявление можете да подадете 
в най-близкото училище, а преди това да поискате консултация в детската 
градина или при  прегледа на детето за записване в училище.

Ако се установи такава специална необходимост от помощ за Вашето дете, 
имате възможност да запишете Вашето дете или в училище за деца със 
специални образователни потребности или в нормално училище в така 
наречените класове за интегрирано обучение. Решението, под каква форма 
ще се провежда обучението на Вашето дете, е Ваше. За това ще получите 
консултация от училищата за деца със специални образователни потребности, 
най-близкото училище или SIBUZ (консултативен център за училищна 
психология и интегрирано обучение) Нойкьолн (за данни за контакт виж  
страница 25).

В Нойкьолн има различни училища. Те се 
различават по своите профили, методи и 
форми на обучение.

Информация за методите на обучение и 
профилите на отделните училища в Нойкьолн 
ще получите от брошурата „Начални училища 
в Нойкьолн“. В нея са представени всички 
училища, а също така ще намерите и 
преглед на европейските училища 
(двуезични училища) и частните училища в 
Нойкьолн. Попитайте във Вашата детска 
градина за брошурата или я свалете от 
интернет: goo.gl/JUEyZM

В много начални училища се провеждат 
и дни на отворените врати, в повечето случаи през 
септември. Датите ще намерите на интернет страниците на училищата  
или можете да попитате директно в секретариата на съответното училище. 
Дните на отворените врати са най-добрата възможност за получаване на 
първоначална информация за различните училища и задаване на въпроси.

В деня на отворените врати задайте следните въпроси:

 Какъв е профилът на училището?

 Училището със задължително или незадължително 
целодневно обучение ли е?

 Какви кръжоци (работни групи) има в училището?

 Пишат ли се домашните работи в училище?

 Как родителите участват в училищния живот?

 Как се реализира интеграцията?

 Колко свободни учебни часа има?

 Обучават ли се деца от различни възрасти (JüL) или не (JabL)?

Училищна система
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Форми на обучение

Съществуват две форми на обучение, в които можете да запишете Вашето 
дете в училище. Можете да изберете класическото начално училище,  
което е с шест учебни години или да запишете Вашето дете в средно 
общообразователно училище.

Средно общообразователно училище
В Нойкьолн има четири начални степени в средните общообразователни 
училища, при които учениците учат заедно до края на общия образователен 
процес. Средните общообразователни училища водят до всички степени  
на завършване на средното образование. Още информация за средното 
общообразователно училище можете да получите на: goo.gl/PDcpM3

Целодневно обучение
Различните начални училища се различават и по това, колко време Вашето 
дете остава там през деня, т.е. дали училището е със задължително или 
незадължително целодневно обучение. 

Учебно време Време за занимания Занимания през 
ваканцията

Училище с 
незадължително 
целодневно 
обучение

7.30 часа до 
13.30 часа

При доказана необходимост, 
от 6.00 часа до 7.30 часа и 
от 13.30 часа до 16.00 
часа, както и от 16.00 часа 
до 18.00 часа.

включително

Училище със 
задължително 
целодневно 
обучение

7.30 часа до 
16.00 часа

При доказана необходимост, 
от 6.00 часа до 7.30 часа и 
от 16.00 часа до 18.00 часа.

При доказана 
необходимост.

Допълнителните часове за занимания са възможни само при доказана 
необходимост, напр. ако и двамата родители работят. В зависимост от доходите 
родителите поемат част от разходите за модулите за занималня и храната на 
обяд. Родители, които искат да заявят за своето дете допълнителна помощ и 
занимания, могат да подадат заявлението заедно с всички документи при 
записването в училище в съответното начално училище. Заявлението трябва  
да бъде  подадено най-късно три месеца преди началото на учебната година  
(1. август). Независимо от това, какво училище ще посещава Вашето дете. За 
безпроблемно преминаване от детската градина към училище препоръчваме 
подаване на заявление през месеците март до май на годината на записване  
в училище. Заниманията с Вашето дете могат да започнат след сключване на 
договор. Моля, не забравяйте да сключите този договор възможно най-бързо 
след потвърждение на необходимостта от занималня за Вашето дете. За 
процедурата ще получите отделно писмо. Цялата информация ще намерите на 
интернет страницата на Службата за работа с младежта Нойкьолн: goo.gl/1pK7bX

Образователната система в Берлин 

1  Фазата на започване на училище може да бъде 1, 2 или 3 години.
2  Интегрираното средно общообразователно училище и гимназията могат  

да провеждат обучение от 5. клас за класове с интензивно обучение със 
следните профили: древни езици или чужд език, математика и хуманитарни 
науки, музика или спорт.

3  BBR = свидетелство за завършено непълно средно образование (след 9. 
клас), EBBR = свидетелство за завършено средно образование (след 10.
клас), MSA = свидетелство за завършено средно образование (след 10.
клас). Свидетелствата MSA и EBBR се получават след полагане на изпит  
за завършване. За да се премине в гимназиално обучение свидетелството 
MSA е необходима предпоставка, но има и други изисквания, на които 
кандидатът трябва да отговаря.

4  Гимназиалното обучение продължава 2 години в гимназиите, и 3 години в 
интегрираните средни общообразователни училища (ISS) и професионалните 
гимназии.  Училищата ISS предлагат и двугодишна форма на обучение.

5  В пилотна фаза общообразователните училища могат да станат средни 
общообразователни училища или да се обединят.

6  В центровете за професионално обучение трябва да има гимназиално 
обучение с професионално ориентиран профил (професионална гимназия). 
Те се кооперират с интегрираните средни общообразователни училища.
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Понякога интернет адресите се променят. Ако посочените тук адреси вече не са актуални, моля, потърсете 
информация чрез търсене в интернет. Въведете чрез търсачка по Ваш избор думата за търсене и „Neukölln“ 
(„Нойкьолн“). Напр.: „Neukölln macht Grundschule“ („Начални училища в Нойкьолн“).

Главно управление на образованието, младежта и семейството, връзки с медиите и обществеността, 
оформление: Клаус-Диетер Бернекинг, декември 2016
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Всички деца, които навършват шест години между 1 октомври на предходната 
година и 30 септември на настоящата година тръгват задължително на 
училище на 1 август. Записванията стават в рамките на 14 дни през октомври 
и ноември в годината на постъпване в училище. Информацията за точния 
период се обявява чрез съобщения на табла в детските градини и началните 
училища, както и съобщения в пресата. По принцип ще получите и писмо с 
покана. В този период ще намерите също формулярите за записване на 
интернет страницата на училищния инспекторат Нойкьолн.

Една година преди началото на учебната година обсъдете в семейството 
очакванията Ви по отношение на посещението на начално училище на Вашето 
дете. В случая важни въпроси са пътуването до училището и педагогическите 
акценти. Използвайте предложенията на училищата като ден на отворените 
врати, директни разговори с представители на родителите или разговори  
с учители. 

За записването в училище са необходими следните документи: 
Вашият паспорт или лична карта и актът за раждане на детето 
(двата документа в оригинал).

Можете да запишете Вашето дете и ако то става на шест години в периода  
от 1 октомври до 31 март. За тази цел трябва да подадете заявление. 
Предпоставка за това е Вашето дете да няма необходимост от езикова 
помощ. За това също можете да говорите с възпитателите на Вашето дете.

Съответното за Вас начално училище в близост до Вашия дом е така 
нареченото най-близко училище. Запишете Вашето дете в секретариата на 
това училище. В най-близкото училище със сигурност ще получите място,  
ако желаете да запишете Вашето дете в него. Вие имате също така право  
да посочите още две училища в Берлин като желани училища за Вашето дете. 
За това ще получите допълнително към формуляра за записване още едно 
заявление. Там можете да обосновете Вашето желание писмено.

След това училищният инспекторат разпределя децата в различните училища. 
Това трае няколко месеца. Ако за едно от училищата, за които Вие имате 
желание, има повече заявления отколкото места, Вашето дете може да бъде 
разпределено в друго училище. Наред с методите и формата на обучение 
важно значение за Вашето решение имат и специалните профили като 
музика, спорт или език.

За средните общообразователни училища, държавните европейски 
училища и училищата с особени педагогически профили има условия за
прием. Моля, информирайте се за това в училищния инспекторат или в
съответното училище.

Задължително училищно образование

Посещението на училище е задължително по закон. Поради това
пропускането на учебно занятие може да става само по изключение. 

Отлагане на задължението за посещение на училище („отлагане“)
Можете да подадете заявление за отлагане на задължението за посещение 
на училище с една година, ако очаквате, че поради нивото на развитие на 
Вашето дете за него ще бъде по-добре да остане в детската градина.

Отлагането се заявява, като в заявлението за записване в начално  
училище отбележите съответното поле във формуляра за регистрация. 
Отлагането се разрешава само ако вместо посещение на училище, детето 
посещава детска градина за съответното развитие на способностите му. 
Тогава Вашето дете е задължено да посещава детска градина.

Срокове и дати за записване в училище  

август/септември: Използвайте дните на отворените врати на 
началните училища в Нойкьолн, за да се информирате от учители, 
родители и ученици за ежедневието в училище. Ако е необходимо 
отлагане на задължението за посещение на училище („отлагане“), 
свържете се през август/септември с детската градина за оценка  
на нивото на развитие на Вашето дете.

октомври/ноември: Записване на деца, подлежащи на задължително 
училищно обучение в съответното за Вас начално училище.

От ноември до май: Сега се провеждат прегледите на децата  
за записване в училище.

Краят на февруари: До март можете да уведомите училището,  
ако желаете отлагане.

април до юни: Ще получите съобщение, в кое училище Вашето  
дете е получило място.

Ако не сте съгласни с предложеното училище, имате право да подадете 
заявление за несъгласие в училищния инспекторат. Това обаче не е гаранция, 
че Вашето дете ще получи място в желаното училище.

Още информация за записването в училище ще намерите в брошурата 
„Начални училища в Нойкьолн“ или на: goo.gl/wtwgZT

Записване в училище
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Владеенето на немски език е важна предпоставка за успешен старт при 
тръгването на училище. За да установите дали Вашето дете владее 
достатъчно немски език, има две възможности:

1. При деца в детската градина
Дневник за изучаване на езика

Всяко дете получава личен дневник за 
изучаване на езика. В него се отразяват 
интересите и постиженията на Вашето  
дете при изучаването на немски език. 
Дневникът принадлежи на Вашето дете  
и го съпровожда по време на посещението  
му в детската градина. 

При завършване на детската градина 
последната част от дневника за изучаване  
на езика (документация за обучение) с Ваше 
съгласие се прилага при прегледа на детето за записване в училище и след 
това се предава в началното училище. По този начин помагате на службата  
за детско и юношеско здравеопазване и училището да оценят по-добре 
езиковите познания на Вашето дете и съответно да ги развиват.

Вие можете да разгледате дневника за изучаване на езика в детската градина 
заедно с възпитателката или възпитателя на Вашето дете. Накарайте Вашето 
дете да Ви покаже и разкаже какво знае!

2. При деца, които не посещават детска градина
Немски Plus +

Родителите на всички четиригодишни деца, които не ходят на детска градина, 
получават покана за езиков тест. Поканата ще получите по пощата на Вашия 
домашен адрес. Екипът от консултанти по езикови познания ще проведе теста 
заедно с Вашето дете.

Ако Вашето дете не говори достатъчно немски, то ще трябва да посещава 
детската градина до началото на учебната година. Моля, потърсете сами 
място в детска градина за Вашето дете. Службата за работа с младежта  
ще Ви помогне за това.

Всяко дете е уникално. Някои неща се отдават особено добре на Вашето 
дете, други то може би още трябва да научи. Радвайте се заедно с Вашето 
дете на този нов етап от живота.

Следните умения ще улеснят тръгването на училище на  
Вашето дете:

Езикови умения • Пеене на песни, разпознаване на рими
• Поставяне на въпроси, изразяване на собствените 

потребности
• Формулиране на пълни изречения

Умствени 
способности

• Разпознаване на цветове и символите на зарчето
• Познания за околната среда
• Запомняне и разбиране на  количество
• Броене до 10, също и обратно
• Писане на собственото име
• Знаене на фамилията, адреса и датата  

на раждане

Физическа 
издръжливост 
и концентрация

• Продължителни разходки
• Слушане на приказки
• Играене на занимателни игри 

Общи
умения

• Самостоятелно обличане и събличане
• Самостоятелно ходене до тоалетна
• Самостоятелно духане на носа

Двигателна 
координация

• Хвърляне и хващане
• Скачане, подскачане на един крак, балансиране
• Качване по стълби, катерене, люлеене, пързаляне
• Търкаляне по пода, тичане, бягане назад

Фина моторика • Изрязване, залепване, държане на молив, 
рисуване и чертане

• Сортиране, нанизване, поливане, хвърляне  
на зарчета

• Прелистване на книга

Социални 
умения

• Игра заедно с деца, учене  
• Завързване на приятелства с други деца
• Изясняване на конфликти и намиране на 

компромиси

Ако не сте сигурни, дали Вашето дете притежава тези умения, потърсете 
консултация в детската градина или училището. Някои от тези умения се 
проверяват по време на прегледа на детето за записване в училище.

Езиково развитие Ниво на развитие на децата
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Вие също можете да помогнете много за развитието на Вашето дете според 
възрастта му. Начинът, по който работите с Вашето дете, оказва голямо 
влияние върху детето. Не е важно, колко време имате, а колко добре 
използвате времето, прекарано с Вашето дете.

Вашето дете се радва, когато …

… слушате внимателно Вашето дете.

… четете на глас или разказвате приказки на Вашето дете.

… опознавате света с Вашето дете. Например можете да се 
разходите с Вашето дете в парка, да отидете на излет или  
да работите заедно в градината.

… разговаряте с Вашето дете и отговаряте на неговите въпроси.

… говорите с Вашето дете за училище и как е минал деня.

… давате възможност на Вашето дете за контакт с негови 
връстници.

В детската градина и училище движението е важно за децата. Плуването 
може да достави радост от движението на децата, насърчава координацията 
и моториката и може да спаси живот.

Научете Вашето дете да плува или го запишете на курсове.

Предложения за деца можете да намерите например на:
www.berlinerbaeder.de/schwimmschule
www.sg-neukoelln.de/schwimmschule 

Избягвайте прекалената употреба на медии (телевизия, видео игри, интернет, 
смартфони и т.н.) и внимавайте за ползване на медиите според възрастта.

Още информация за това можете  
да получите на: goo.gl/8vbTDz

Движение

В училище Вашето дете ще седи повече, отколкото досега. Поради  
това движението е особено важно. Часовете по физкултура са първата 
стъпка, но и през свободното време спортът може да помогне за добър  
и здравословен баланс. 

В Нойкьолн има много изгодни или безплатни предложения  
за спорт.

Преглед на предложенията за млади семейства ще намерите в App /
приложението/„Gesundes Neukölln“ („Здравословен Нойкьолн“). Тук ще 
намерите и предложения за обучение, консултации и здравеопазване:  
www.gesundes-neukoelln.de 

В много спортни клубове в Нойкьолн могат да тренират и малки деца. 
Преглед на всички клубове ще намерите тук: goo.gl/XCFtBh 

Не всички клубове предлагат занимания за малки деца. Просто попитайте 
директно в клуба. Всички ще се зарадват на Вашия интерес!

Децата могат да се движат и на детските площадки.  
Тук ще намерите всички детски площадки в Нойкьолн:  
goo.gl/2fG9Z6 

Работа с детето

Понякога интернет адресите се променят. Ако посочените тук адреси вече не са актуални, моля, потърсете 
информация чрез търсене в интернет. Въведете чрез търсачка по Ваш избор думата за търсене и „Neukölln“ 
(„Нойкьолн“). Напр.: „Spielplatzführer“ und „Neukölln“ („Указател за детските площадки“ и „Нойкьолн“).16 17
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Преглед на детето при 
записване в училище

Преди Вашето дете да може да тръгне на училище,  
то се преглежда от лекар. При това не става въпрос  
дали Вашето дете е болно, а дали то вече е готово  
за училище.

Може да запишете час онлайн или по телефона. 
Необходимите за това документи ще получите  
при записването в училище.

Не трябва да се притеснявате за прегледа на 
детето за записване в училище. Това по-скоро  
е възможност за Вашето дете да покаже всичко,  
което вече знае. 

Много деца се радват на това!

Не е необходимо да подготвяте детето си за прегледа. Прегледът на детето за 
записване в училище прилича на този при детския лекар, който Вие познавате 
като профилактичен преглед..

Моля носете за прегледа на детето за записване в училище:

 Жълтата профилактична книжка („профилактичен преглед)

 Имунизационния паспорт

ако не сте запазили час онлайн

 Анкетна карта за лични данни  
(ще получите при записването в училище)

Попитайте лекаря, ако нещо не Ви е ясно. 

Ако по време на този преглед се установи, че детето Ви има необходимост  
от помощ в определени сфери на развитие, има възможност за изготвяне на 
документ за интеграционен статус за Вашето дете. С този документ, в случай 
на отлагане на задължението за посещение на училище, Вашето дете може 
получи интегративна помощ в детска градина. 

Ако въпреки необходимостта от помощ желаете да запишете Вашето  
дете в училище, може да подадете заявление за осигуряване на помощ от 
специалист по специална педагогика. Попитайте за това лекаря при прегледа 
на детето за записване в училище.

Ежедневието с Вашия ученик 
се променя

Тръгването на училище на Вашето дете е време, изпълнено с вълнения. 
Преходът от детската градина към училището за Вас също е едно ново 
предизвикателство. В бъдеще учебната програма на Вашето дете ще  
оказва голямо влияние върху ежедневието на Вашето семейство.

Така можете да улесните за Вас и Вашето дете 
тръгването на училище:

 Събуждайте Вашето дете навреме.

 Отделете си време за спокойна  
и здравословна закуска вкъщи.

 Планирайте достатъчно време  
за пътуването до училище.

 Дайте възможност за спокойно пристигане 
в училище преди започването на часовете. 
Не пристигайте прекалено късно.

 Говорете с Вашето дете за прекарания ден  
в училище. Покажете интерес към това, което то е учило днес.

 Внимавайте Вашето дете да спи достатъчно, за да може да  
е бодро през следващия ден за училище.

 Преди тръгването на училище ще бъдете поканени на 0 (нулева) 
родителска среща. Използвайте възможността, за да получите 
необходимата важна информация. Не се притеснявайте да 
зададете Вашите въпроси!

 Внимавайте Вашето детето да пише домашните си. Попитайте в 
училище, как най-добре можете да помогнете на Вашето дете.
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Права на родителите

Както в детската градина, така и в училище,  
Вие имате много права за участие.

В училище се провеждат редовно родителски срещи, на които  
можете да получите важна информация за Вас и Вашето дете.

Ако имате въпроси за развитието на Вашето дете или за съществуващите 
правила и процеси в училище, можете да се обърнете към следните лица:

 възпитатели,

 учители,

 социални педагози,

 представители на родителите.

След уговорка с училището Вие имате право да наблюдавате Вашето дете  
по време на час.

Имате право на достъп до училищната документация. Това е определено 
съгласно § 16 Закон за защита на личните данни Берлин. Можете да 
подадете безплатно заявление във Вашето училище.

Имате право да се кандидатирате да бъдете избран за представител на 
родителите. По този начин можете да помогнете за реализирането на 
интересите на родителите в училището и да предложите Ваши идеи и 
желания в различните комитети на училището.

Подробна информация можете да получите от Вашето училище.

Цялата информация за областните представителства на родителите  
ще намерите тук: goo.gl/TKTMnc

Пътуване до 
училището

По принцип до началното училище на 
Вашето дете се стига пеша. Поради това 
по-добре е при възможност Вашето дете 
да ходи пеша дотам.

Отидете пеша с Вашето дете до училището 
още преди то да тръгне на училище, за да се 
упражните и да поговорите с него за евентуални 
опасности по пътя.

Така ще покажете на Вашето дете как по-късно то може да стигне  
до училището и да се връща в къщи безопасно и самостоятелно. 

Отделете си достатъчно време за пътуването до училище и заведете детето 
до входа на училището. След това то може да продължи без Вас.

Пред много училища автомобилното движение е проблем. По-добре е да 
водите детето без кола до училище, ако това е възможно. Това е много 
по-спокойно за Вас и всички останали. Без кола Вашето дете ще се научи 
по-добре да се движи само в уличното движение.

Може би има приятели или съученици, с които Вашето дете може да отиде 
заедно до училището? Ходенето до училище с приятели доставя много 
по-голямо удоволствие!

Ако имате впечатлението, че пътуването до училището не е безопасно, 
уведомете за това Вашето училище. Заедно с другите родители можете да 
настоявате пред областната управа на Нойкьолн за по-голяма безопасност.
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За добро започване на училище на Вашето дете са необходими определени 
ученически пособия. 

Подробен списък с пособията ще получите на така наречената „0 (нулева) 
родителска среща“ във Вашето училище, на която ще бъдете поканени  
преди лятната ваканция. Опитайте се да купите точно това, което е в  
списъка. Тогава Вашето дете ще има всичко, каквото му е необходимо.

Ако не разбирате списъка поради езикови причини, можете да попитате в 
консултативните центрове или при организацията Щадттайлмютер Нойкьолн 
(за консултация на майки с чуждестранен произход).

При всички положения на Вашето дете ще са необходими 
следните неща:

Ученическа раница

За да предпазите гърба на Вашето дете, при закупуването ѝ, то трябва да е 
там и да изпробва правилното ѝ носене. По възможност ученическата раница 
трябва да бъде лека, от устойчив материал и подходяща за възрастта и ръста 
на Вашето дете.

Със светлоотразителни рефлектори Вашето дете ще бъде забелязано и в 
тъмната част на деня. Освен това е необходима достатъчно голяма раница  
за спортните принадлежности.

Бутилка за напитки и кутия за храна

Здравословната закуска и напитки са важни за здравословното развитие на 
Вашето дете. Поради това на Вашето дете са необходими бутилка за напитки 
и кутия за храна.

И двете трябва да могат да се затварят добре и да се отварят 
лесно. Важно е детето Ви да носи достатъчно храна със 
себе си. Само така то може да се концентрира и да 
участва с желание в следобедната програма в 
училище.

В кутията за храна можете да сложите за Вашето 
дете: нарязани плодове и зеленчуци, сандвичи, 
кисело мляко. Като напитка можете да му дадете 
чай или вода. Попитайте детето какво обича.

Моля, избягвайте сладки неща, лимонада, кола или сок. Прекалената 
употреба на тези продукти не е добра за зъбите на детето и води до 
наднормено тегло

Шултюте (традиционен подарък за първокласниците – 
голяма фуния, пълна с лакомства и дребни ученически пособия)

Всяко дете се радва на шултюте за първия учебен ден. Можете да я 
напълнете с малки подаръци и ученически пособия. Например цветни  
моливи, хубави стикери, рефлектори за пътуване до училище и лакомства.

Моля, маркирайте личните предмети на Вашето дете с 
подходящи стикери или името на детето. Така детето 
винаги ще намира своите неща.

Учебни пособия
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Библиотеки
В библиотеките в Нойкьолн можете да ползвате срещу  
минимална такса книги, CDs и други медийни материали.

Още информация за това можете да получите на: goo.gl/eZVf8f 

Служба за детско и юношеско здравеопазване (KJGD) Нойкьолн
От тази служба (KJGD) ще получите информация по теми, свързани  
с развитието и здравето на Вашето дете. Сътрудниците могат да Ви  
посетят вкъщи или Вие да отидете при тях в приемните им часове в  
някой от четирите офиса в Нойкьолн. Към това спада и консултирането  
за здравословно развитие, както и много полезни съвети и насоки.  
Всички услуги са безплатни.

Още информация за това можете да получите на: goo.gl/3MEXmv 
или на телефон 030 90239 3043

Служба за работа с младежта Нойкьолн
Службата за работа с младежта Нойкьолн е мястото за контакт за 
консултации, информация, посредничество, помощ при кризисни ситуации  
в семейството и защита на детето за деца, младежи, родители и семейства.

Още информация за това можете да получите на: goo.gl/4GQ7mr 
или на телефон 030 90239 0

Училищен инспекторат Нойкьолн
Училищният инспекторат Нойкьолн е официален представител на държавните 
училища в Нойкьолн и ще Ви консултира при въпроси за записването в 
училище. Когато става въпрос за педагогически въпроси, моля, обърнете  
се към училището или държавния орган за контрол на образованието.

Още информация за това можете да получите на: goo.gl/ZrcfWH
или на телефон 030 90239 0

Държавен орган за контрол на образованието Нойкьолн
Регионалният държавен орган за контрол на образованието отговаря между 
другото за реализирането на образователно-политически проекти както и за 
управлението на жалби, конфликти и кризисни ситуации. За записването или 

организацията в училище, моля, обърнете се директно към училището  
или училищния инспекторат.

Още информация за това можете да получите на: goo.gl/kAVxJ6 
или на телефон 030 90239 2526

Областен родителски комитет – училище
Областният родителски комитет представлява интересите на родителите. 
Общото представителство на родителите на всяко училище избира двама 
представители на родителите в комитета.
 
Цялата информация за областните представителства на родителите  
ще намерите тук: goo.gl/TKTMnc

SIBUZ (консултативен център за училищна психология 
и интегрирано обучение) Нойкьолн

SIBUZ предлага консултации по училищна психология и интегративна 
педагогика, психологическо разпознаване и помощ между другото и по 
следните теми:

 Записване в училище и обзор на училищното образование  

 Затруднения при обучението и насърчаване на таланта  

 Проблеми при поведението в училище и дистанцираност  
в училище  

 Процедура по установяване на необходимост от помощ от 
специалист по специална педагогика и интегративна педагогика  

 Справяне с кризи, случаи на насилие или психически травми  

Подробна информация ще получите тук: goo.gl/jCEgCS

Информация за контакт
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Център за защита от дискриминация в училищата (ADAS)
Центърът за защита от дискриминация в училищата е независим 
консултативен център в Берлин, към когото могат да се обърнат  
ученици, родители, преподаватели и всички служители в училища, които  
са били дискриминирани респ. подложени на подигравки, обиждани или 
пренебрегвани поради техния етнически произход, култура, език, цвят на 
кожата, религия или светоглед, пол, сексуална ориентация или инвалидност.

Подробна информация ще получите тук: adas-berlin.de
или на телефон 0800 724 50 67

Щадттайлмютер (организация за консултация на майки 
с чуждестранен произход

От 2004 в Нойкьолн майки, които нямат немски произход, се обучават  
като Щадтайлмютер и действат като свързващо звено между семейства  
с миграционен произход и образователните институции в Норд-Нойкьолн  
и Гропиусщадт. Семействата, проявяващи интерес, получават информация 
при посещения в дома им по темите, отнасящи се до възпитанието, 
образованието и здравеопазването с цел подпомагане на родителите  
в техните възпитателни компетенции и насочването им към предложения  
в областта.

Цялата информация и приемните часове ще намерите тук: goo.gl/X8tYtv
или на телефон 030 90239 4185

Спорт в Нойкьолн

Преглед на възможностите за спорт и дейности през свободното време  
ще намерите тук: goo.gl/XCFtBh

Училища в Нойкьолн

Преглед на всички училища в Нойкьолн ще намерите в брошурата „Начални 
училища в Нойкьолн“: goo.gl/JUEyZM

Берлин пас – открий града!

Берлин пас дава възможност на живеещите в Берлин, които получават 
социални помощи, за най-изгоден достъп до културни, образователни, 
спортни и развлекателни мероприятия и така им осигурява възможност 
въпреки ниските доходи да участват в социалния и културен живот в Берлин.

Ако получавате една от следните помощи,  
можете да получите Берлин пас:

 Обезщетение за безработица II Hartz IV

 Социална помощ

 Базово материално обезпечение

 Помощи съгласно Закона за предоставяне на социални  
помощи на лица, претендиращи за политическо убежище

Берлин пас е валиден винаги 12 месеца. Удължавайте срока  
на Берлин пас своевременно! Подробна информация 
за това ще получите тук: goo.gl/ttqVYf 

Отговорници за преходния период

Отговорниците за преходния период са лицата за 
контакт както в детските градини, така и в 
началните училища.  Всички специалисти от 
детската градина и началното училище разбират 
оформянето на прехода като обща задача. Целта на 
сътрудничеството между детската градина и 
началното училище е укрепването на семейната 
компетентност за управление на прехода. Основа за 
това е високата степен на комуникация между всички 
участващи педагози-специалисти и семействата.

Моля, попитайте във Вашата детска градина и бъдещо 
училище кой е отговорник за преходния период.

App (приложение) Здравословен Нойкьолн

Преглед на много предложения за млади семейства в Нойкьолн ще  
намерите в App /приложението/ Gesundes Neukölln (Здравословен  
Нойкьолн). Можете да го използвате безплатно за смартфони с iOS  
и Android: www.gesundes-neukoelln.de

Понякога интернет адресите се променят. Ако посочените тук адреси вече не са актуални, моля,  
потърсете информация чрез търсене в интернет. Въведете чрез търсачката думата за търсене и  
„Neukölln“ („Нойкьолн“). Напр.: „Jugendamt“ und „Neukölln“ („Служба за работа с младежта“ и „Нойкьолн“).26 27
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