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Предговор
Скъпи родители,
В началното училище (Grundschule) в провинция Хесен децата учат четири години, след това
продължават своето обучение в училище за продължаване на образованието. В процеса на
кандидатстване след 4-ти клас трябва да вземете някои важни решения. Това не винаги е лесно.
С тази брошура искаме да Ви помогнем. Тук ще получите отговори на следните въпроси:
Коя образователна квалификация (Bildungsgang) е подходяща за моето дете?
Каква е разликата между Bildungsgang и вид училище (Schulform)?
Как протича процедурата за кандидатстване, когато детето е в 4-ти клас?
Какви училища за продължаване на образованието има в Офенбах?
Къде мога да получа консултация?
Ако Ви е необходима допълнителна информация за училищата за продължаване на образование в
Офенбах, брошурата „Какво следва след началното училище“ на Stadtelternbeirat (общинско
родителско настоятелство), която родителите на деца в 4-ти клас получават, ще Ви помогне. Тя
съдържа подробна информация за предложенията и специализацията на училищата за продължаване
на образованието в Офенбах.
Надяваме се, че тази информация ще Ви бъде полезна при вземане на решение.
Paul-Gerhard Weiß
Bildungsdezernent der Stadt Offenbach
Rolf Joachim Rebell
Stadtelternbeirat der Offenbacher Schulen

www.offenbach.de/schulen
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1. Накратко: Видове училища и преминаване в училище за
продължаване на образованието
В Германия отделните федерални провинции са
отговорни за законите, свързани с
образованието. В 16-те федерални провинции
има големи разлики. Кратка информация за
разпоредбите в Хесен – по-точно за
преминаване в училище за продължаване на
образованието – ще намерите в глава 1.
- Задължително училище
В Хесен децата трябва да ходят на училище наймалко девет години.
- Начално училище (Grundschule)
Децата на възраст между шест и десет години се
записват в Grundschule в квартала. След 4-ти
клас завършват Grundschule и трябва да
продължат в училище за продължаване на
образованието.
- Продължаване на образованието в училище
в по-горна степен
От 5-ти клас учениците посещават училище за
продължаване на образованието. Когато детето е
в 4-ти клас се провежда процедура по
кандидатстване (Anmeldeverfahren),
преподавателят дава препоръка (Empfehlung) за
образователна квалификация (Bildungsgang).
Решението обаче вземат родителите. Такъв е
законът. Може да изберете между основно
училище (Hauptschule), Realschule или
гимназиално образование (Gymnasialbildungsgang). Родителите избират също така
„предпочитан“ вид училище: в обществената
училищна система на град Офенбах може да
изберете между помощно училище (Förderschule),
интеграционно общообразователно училище
(integrierte Gesamtschule) или гимназия
(Gymnasium) – в обществената училищна система
в Офенбах бяха премахнати Haupt- und
Realschule. Допълнително имате право да
изберете и конкретно училище – имате първо и
второ желание.

Информация за разликата между Bildungsgang и
вид училище (Schulform) ще прочетете в глава
3, за Anmeldeverfahren - в Глава 4 и за
училищата в Офенбах – Глава 5.
-Препоръки при вземане на Вашето решение
Не трябва да натоварвате детето с Вашето
решение. Децата се развиват и понякога се
нуждаят от повече време и подкрепа при учене.
Може би integrierte Gesamtschule е по-добрият
избор от Gymnasium. Решението трябва да се
вземе предимно според успехите и мотивацията
на детето да учи, а не толкова според личното
желание на родителите.
Моля обърнете внимание: Ако детето не покаже
определени успехи според очакванията, може да
бъдe преместено в друг вид училище след 5-ти и
6-ти клас без съгласието на родителите
(„Querversetzung“), например от Gymnasium в
integrierte Gesamtschule. Родителите трябва
много добре да обмислят своя избор!
В глава 2 ще намерите препоръки.
- Дипломи в училищата за завършена
степен на образование (Schulabschlüsse)
Най-рано в 9-ти клас учениците получават
диплома за завършено образование. При добри
резултати учениците могат да продължат
образованието си и да получат следващата по
тежест диплома матура (Abitur).
Глава 3 ще Ви информира за Schulabschlüsse и в
Info-Box ще видите възможностите как може да
продължите.
- Консултация и подкрепа
При вземане на Вашето решение ще получите
консултация в Grundschule. Както вече
споменахме, Grundschule ще Ви даде препоръка,
кой вид училище е подходящ за Вашето дете.
Информация за консултация ще намерите в
глава 6.
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2. Родителите вземат отговорни решения
Какво очакват училищата от родителите?
От родителите се очаква да подкрепят своите
деца при посещаване на училище и да вземат
активно участие в дейностите, свързани с
училището. Родителите имат следните
задължения:
- Да изпращат децата си редовно на училище
- Да им дават здравословна закуска за училище
- Да осигурят на децата си учебни материали
(например тетрадки и химикали)
- Да осигурят на децата си спокойна атмосфера
вкъщи при писане на домашни и учене
- Да присъстват на родителски срещи, разговори
с родители и празници в училище.
Родителите могат да уговарят срещи с
учителския колектив, когато имат въпроси. Ако
родителите се нуждаят от преводач по време на
разговорите, могат да се обърнат към класния
ръководител. Родителското настоятелство
(Elternbeirat) ще Ви помогне, ако имате въпроси
или проблеми. Elternbeirat се избира от
родителите на децата в класа и представлява
родителите пред учителския колектив или
училищното ръководство.
Какво означава за детето Ви преминаване в
училище за продължаване на образованието?
Как можете да го подкрепите?
Вашето дете е започнало последната година в
Grundschule. Детето Ви сигурно е свикнало с
учебния процес през изминалите години. То
познава съучениците си и учителите, намерило е
приятели. В четвърти клас детето вече е „от
големите“ в своето училище. Това му дава
усещане за сила и сигурност.
От 5-ти клас много неща ще се променят. Детето
ще посещава ново училище с нови учители, ще
има нови съученици. То ще бъде едно от „наймалките“. В началото ще се чувства вероятно
несигурно. Но с Вашата подкрепа то ще се
справи добре с настъпилите промени.
Преминаването в училището за продължаване на
образованието има и позитивни страни:

- Детето Ви ще се запознае с нови учители и
съученици.
- Вие можете да изберете образователната
квалификация (Bildungsgang) и вида училище
(Schulform), които са подходящи според
знанията, мотивацията и поведението на
Вашето дете (разликата между Bildungsgang и
Schulform ще разясним в глава 3).
Вие можете да изберете училище според
предпочитанията на Вашето дете. Училищата за
продължаване на образованието имат
специализация като езици, спорт или музика. Но
също така училищата се различават например по
предложенията за грижа за децата и
стимулирането им. Подробна информация за
това ще получите директно в училищата за
продължаване на образованието, например на
интернет страниците им.
Вие сте длъжни да включите и детето си в
избора на училище. Попитайте го какво е важно
за него в училище и какви са предпочитанията
му.
Какво се променя в училището за
продължаване на образованието?
От 5-ти клас има задължително избираеми
предмети (немски език, математика и един чужд
език), както и свободно избираеми предмети.
Към програмата се добавят и нови предмети
(например биология и георграфия). Съответно
има повече профилирани учители, които
преподават на един клас.
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Какво трябва да вземете под вниманиe при
Вашия избор?
Решаващи за избора на Bildungsgang след
началното училище са развитието на
способността за учене, мотивацията и
поведението на Вашето дете.
Ето и някои въпроси, които могат да Ви помогнат:
- Вашето дете обича ли да ходи на училище?
- Интересуват ли го часовете?
- Редовно ли взема активно участие в час?
- Вашето дете обича ли да чете и чете ли
продължително време?
- Може ли да пише добре съчинения?
- Пише ли домашните си бързо и концентрирано?
Отговорите на тези въпроси могат да Ви покажат
подходящата Bildungsgang (ако на всички въпроси
може да се отговори с „да“, може би е подходяща
гимназия (Gymnasium)).

При вземане на решение моля да вземете под
внимание способностите и интересите на
Вашето дете!
Едно е ясно: Родителите винаги искат найдоброто за своите деца. Но: много родители
искат детето им още от 5-ти клас да влезе в
Gymnasium и да положи матура (Abitur). Това
решение може да натовари психически Вашето
дете, ако то (все още) не е развило
необходимите способности. Не бъдете
разочаровани, ако детето Ви не получи
препоръка за Gymnasium от Grundschule. Всяка
диплома осигурява добър старт в кариерата и
ако детето покаже съответните успехи, може в
последствие да продобие по-висока диплома. В
Германия образователният път е отворен и дава
възможности за развитие, това ще видите в InfoBox в глава 3 и в схемата в глава 5.
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3. Образователна квалификация, видове училище и дипломи
Според закона за училищата в провинция Хесен
родителите на деца в 4-ти клас трябва да
изберат образователна квалификация (Bildungsgang) за своите деца в процедура по
кандидатстване (Anmeldeverfahren). Може да
изберете между основно училище (Hauptschule),
Realschule или гимназиално образование
(gymnasialen Bildungsgang). Родителите избират
също така „предпочитан“ вид училище
(Schulform). В обществената училищна система
на град Офенбах това са: помощно училище
(Förderschule), интеграционно
общообразователно училище (integrierte Gesamtschule) или гимназия (Gymnasium) ( в
обществената училищна система в Офенбах
бяха премахнати Haupt- und Realschule).

започва разделянето на децата според
способностите и постиженията им в класове с
преподаване на предмети с различна степен на
трудност. По този начин се формират различните
Bildungsgänge. 5 от 6-те integrierten Gesamtschulen в Офенбах са до 10-ти клас. Там
учениците могат да получат диплома за
завършен Hauptschulbildungsgang или
Realschulbildungsgang, както и да продължат в
гимназиална степен (gymnasiale Oberstufe) като
бъдат преместени в Gymnasium. В едно от
integrierte Gesamtschule в Офенбах (Еdith-SteinSchule) учениците могат да положат матура
(Abitur). Повече за Schulformen и за училищата в
град Офенбах ще научите в глава 5.
По какво се различават Bildungsgänge?

Каква е разликата между Bildungsgang и
Schulform?
Както описахме горе, има три Bildungsgänge:
- Hauptschulbildungsgang
- Realschulbildungsgang
- Gymnasialbildungsgang.
Успоредно с тях има Schulformen, в които се
преподават тези Bildungsgänge. Например
Bildungsgang Gymnasium може да завършат
учениците в Schulform „Gymnasium“, а Bildungsgang Hauptschule учениците завършват в
Schulform Hauptschule.
В обществената образователна система на град
Офенбах има следните Schulformen:
- Förderschule
- integrierte Gesamtschule
- Gymnasium.
Има Schulformen, които предлагат повече от един
вид Bildungsgang (два или три Bildungsgänge),
например integrierte Gesamtschule. В него са
комбинирани всички три Bildungsgänge. Тук
децата в 5-ти и 6-ти клас учат заедно все още
без разлика в Bildungsgängen. От 7-ми клас

Hauptschulbildungsgang
Този Bildungsgang подготвя учениците основно за
обучение чрез практика (Berufsausbildung).
Предметите са с практическа насоченост и
развиват конкретни практически умения. При
добър успех учениците могат да продължат до
завършване на 10-ти клас.
В края на 9-ти клас учениците получават
диплома за завършено основно образование
(Hauptschulabschluss). Изпитите се състоят от
класна работа (Abschlussarbeiten) по всеки от
задължително избираемите предмети (Немски
език, математика и първи чужд език), както и от
презентация (Projektprüfung). В крайната оценка
на Hauptschulabschluss се включва и успехът от
текущата учебна година. При добър успех
учениците получават така наречената диплома
„qualifizierenden Hauptschulabschluss“. С нея
могат да продължат образованието си в 10-ти
клас и да получат диплома от Realschulе
(Realschulabschluss).
➔ След Hauptschule може да продължите.
След Hauptschulabschluss може да се
надгражда
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Realschulbildungsgang
Този Bildungsgang дава по-разширено общо
образование. Учениците се подготвят за
професия и за продължаване на образованието в
други училища. Някои предмети могат да се
избират според успеха и интересите, например в
7-ми клас може да се избере изучаване на втори
чужд език. След завършване на 10-ти клас
учениците получават диплома Realschulabschluss. Както при Hauptschulabschluss, изпитът
се състои от две части (виж страница 7). С
Realschulabschluss учениците могат да започнат
Berufsausbildung или да продължат да посещават
училище. При добър успех учениците получават
диплома „qualifizierenden Realschulabschluss“. С
нея могат да се преместят в gymnasiale
Oberstufe.
➔ След Realschule може да продължите.
След Realschulabschluss може да се
надгражда

Gymnasialbildungsgang
Der gymnasiale Bildungsgang е подходящ найвече за надарени, мотивирани и усърдни деца. В
гимназията учениците получват широк спектър от
знания и задълбочени общи познания. Този
Bildungsgang им дава възможност да учат
задълбочено предмети според своите
наклонности и способности. Учениците трябва
обаче да учат и работят до голяма степен
самостоятелно. Обикновено в 6-ти клас децата
започват да учат втори чужд език. Gymnasium
подготвя учениците за обучение в университет,
но е възможно и кандидатстване за
„квалифицирано“ обучение чрез практика.
➔ Der gymnasiale Bildungsgang за вършва с
матура (Abitur) и дава право за
кандидатстване в университет („Allgemeine
Hochschulreife“).
Образователният път е отворен и след всеки
Schulabschluss може да се надгражда, ако
учениците покажат съответния успех!

Получавате Hauptschulabschluss
• Продължавате в професионално училище (berufliche Schule) (виж глава 5)
• Продължавате в Produktionsschule (например: „START-Projekt“ der vhs)
Получавате Realschulabschluss
• Посещавате 10-ти клас, например в integrierte Gesamtschule
(условие: „Qualifizierender Hauptschulabschluss“)
• Продължавате в berufliche Schule (виж глава 5)
Получавате Abitur
• Продължавате в 11-ти клас в Gymnasium
• Продължавате в 11-ти клас в beruflichen Schule (виж глава 5)
Berufsausbildung
• обучение чрез практика (Ausbildung) във фирма, комбинирано с посещение на Berufsschule
(дуално професионално обучение „duale Berufsausbildung“)
• Vollschulische Ausbildung (например в berufliche Schule)
Следване в университет (Studium)
• в университет (Universität) или висше учебно заведение, тип (Fach-) Hochschule.

Процедура за кандидатстване след 4-ти клас │ 9

Получаване на Hauptschulabschluss
• във Volkshochschule ( „externen Abschluss“, срещу заплащане)
или във вечерно училище (Abendhauptschule)
Получаване на Realschulabschluss
• във Volkshochschule („externen Abschluss“, срещу заплащане),
в Realschule за възрастни (в град Офенбах в Търговскотехнически училища (Gewerblich-technischen Schulen) или във
вечерно училище Abendrealschule)
Получаване на Abitur
• във вечерна гимназия (Abendgymnasium) или Hessenkolleg

4. Процедура за кандидатстване след 4-ти клас
При кандидатстване в училище за продължаване
на образованието трябва да вземете различни
решения според Вашите желания. Ще получите
необходимата подкрепа в този процес. Има
определени срокове, които трябва да спазвате.
Процедурата по кандидатстване протича по
следния начин:
1. Началните училища (Grundschulen)
информират родителите
В първия срок на 4-ти клас се провеждат
родителски срещи (Elternabende) в Grundschulen.
На тях родителите се информират за
продължаване на образованието и за
процедурата за кандидатстване.
2. Училищата за продължаване на
образованието информират родителите
Училищата за продължаване на образованието
предоставят информация за училището по време
на събития и на интернет страниците им.
3. Разговор с класния ръководител
(Klassenlehrkraft)
С класния ръководител на Вашето дете може да
обсъдите как детето да продължи своето
образование след Grundschule. Такава

консултация може да получите преди 25ти
февруари, също така там ще получите и
формуляр за кандидатстване.
4. Родителите вземат решение и попълват
формуляра
• Вие решавате коя образователна
квалификация (Bildungsgang) да посещава
Вашето дете от 5-ти клас: Hauptschul-, Realschul- или gymnasialer Bildungsgang,
• Вие посочвате „предпочитания“ вид училище
(Schulform),
• Вие определяте две училища по Ваше желание
(първо и второ желание).
Формулярът за кандидатстване трябва да
предадете в Grundschule до 5-ти март.
5. Учителският съвет (Klassenkonferenz) дава
препоръка за Bildungsgang
Всички преподаватели на Вашето дете в Grundschule заседават в Klassenkonferenz. Там те
разговарят за детето, за неговите силни и слаби
страни и дават обоснована препоръка за избор
на Bildungsgang. След като родителите са
информирани за дадената препоръка имате две
възможности:
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по-голям от свободните места. За прием в тези
училища се провежда „жребий“. Той се
организира от Schulaufsichtsbehörde, Държавната
служба за училищата (Staatlichen Schulamt).
Документите за кандидатстване на учениците,
които не са получили място в училището поради
липса на капацитет, се събират на едно място и
се тегли жребий на случаен принцип. Учениците,
които не са изтеглени в жребия, се пренасочват
към училището, посочено във формуляра за
кандидатстване като второ желание.

➔ Ако препоръката на Klassenkonferenz съвпада
с Вашия избор на Bildungsgang, Grundschule ще
впише във формуляра за кандидатстване
избраното от Вас на първо място училище и ще
го изпрати.
➔ Ако препоръката на Klassenkonferenz не
съвпада с Вашия избор на Bildungsgang, ще
бъдете поканени на допълнителна консултация в
училището на детето Ви. Учителите ще обсъдят
с Вас аргументите за издадената препоръка от
Klassenkonferenz. Решението обаче остава Ваше.
Вашия кончателния избор трябва да съобщите
на Grundschule до 5-ти април. Ако до тази дата
не съобщите Вашето ново решение, Grundschule
ще попълни във формуляра за кандидатстване
Вашия първоначален избор на училище по първо
желание. Също така ще бъде приложена и
препоръката от Klassenkonferenz.
6. Училището за продължаване на
образованието се свързва с родителите
Обикновено в края на месец май родителите
получават съобщение от училището за
продължаване на образованието, в което са
кандидатствали.
Съществува възможността Вашето първо
желание за избор на училище да не може да
бъде удовлетворено, тъй като броят на
кандидатите с първо желание в това училище е

Има вероятност и в училището, посочено като
второ желание, детето също да не получи място
поради липса на капацитет. Тогава детето не
може да получи място и в това училище. В такъв
случай Staatliche Schulamt се свързва с
родителите и им посочва училище, което може
да приеме детето.
Ако не сте съгласни с резултата от жребия за
прием в училище, може да подадете възражение
в Staatliche Schulamt. Възражението се заплаща
(информация за разходите ще получите от
Staatliches Schulamt, тел. 069-80053-0).
Процедура за прием на деца със специални
педагогически потребности
За деца със специфични затруднения в ученето
може да се подаде молба за обучение на
ученици със специални педагогически
потребности (Antrag auf sonderpädagogische Förderung). Деца с потвърдени специални
педадогически потребности могат да избират как
да продължат образованието си след 4-ти клас.
Същестуват две възможности: посещаване на
общообарзователно училище (inklusiver Beschulung) или обучение в помощно училище
(Förderschulunterricht). Inklusive Beschulung
означава обучение в клас заедно с деца без
специални педагогически потребности. Förderschulunterricht означава обучение в клас само с
деца, които имат специални педагогически
потребности.
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Възможностите са:
➔ „inklusive Beschulung“
➔ Förderschule
Преместване от Förderschule в „inklusiven Beschulung“ (например в интеграционно
общообразователно училище integrierte Gesamtschule) също е възможно.
Срокове, които трябва да спазите:
Срокове за преместване във Förderschule:
➔ До 15. Декември трябва да подадете молба в
Grundschule за прием във Förderschule.
При избор на inklusive Beschulung:
➔ До 25. Февруари ще получите консултация от
класния ръководител и от преподавател в
помощно училище за inklusiven Beschulung,

➔ До 5. Март трябва подадете молба в Grundschule, ако детето учи там, или във Förderschule,
ако детето посещава такова училище,
➔ За деца, при които за първи път са
потвърдени специални педадогически
потребности, до 5-ти март се провежда
заседание на така наречения съвет „Förderausschuss“ (той дава препоръка относно вида,
степента и организацията на обучението на
детето със специални педагогически
потребности). За деца с вече потвърдени
специални педагогически потребности съветът
може да заседава и след 5-ти Март.
Допълнителна информация може да получите от
Staatlichen Schulamt, телефон 069 80053-0.

Преглед на сроковете:

Информационна среща за родители в Grundschule

Преди Коледната ваканция

Молба за прием във Förderschule (например за деца със
специални педагогически потребности)

до 15. Декември

консултация на родителите от Grundschule

до 25. Февруари

подаване на формуляра за кандидатстване

до 5. Март

Консултация на родители, когато избраният от тях Bildungsgang не съвпада с препоръката от Grundschule

Веднага след установяване
на несъответствието

Родителите информират Grundschule за окончателния
избор на Bildungsgang

до 5. Април

Информация за родителите от училището, в което е
кандидатствало детето

Най-късно до края на месец
май
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5. Видове училища и предложения за училища в град Офенбах
Klasse
5

Grundschule (Klasse 1-4)
Förderschule

Integrierte
Gesamtschule

BO oder HSA

HSA

Gymnasium

6
7
8
9

RSA

10
11*

Gymnasiale
Oberstufe

12*
13*

Abitur

В професионалните училища (Berufliche Schulen) могат да бъдат получени
дипломи weiterqualifizierende Schulabschlüsse. Това са: диплома от
основно училище (Hauptschulabschluss), диплома от Realschule (Realschulabschluss), Диплома за кандидатстване във висше учебно
заведение(Fachhochschulreife), матура (Abitur).
BO= Berufsorientierender Abschluss / HSA= Hauptschulabschluss / RSA= Realschulabschluss
* Klasse 11: Einführungsphase / Klasse 12: Qualifizierungsphase I / Klasse 13: Qualifizierungsphase II
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На схемата са показани видовете училища за
деца от 5-ти клас, които са част от обществената
образователна система в град Офенбах. В тази
глава ще Ви запознаем с различните видове
училища.
В схемата ще видите и как при съответния успех
може да продължавате образованието на
различни нива:
➔ След Hauptschulabschluss ученикът може да
получи Realschulabschluss.
➔ След Realschulabschluss ученикът може да се
премести в горен гимназиален курс (gymnasiale
Oberstufe).
Видове училища и предложения за училища в
град Офенбах
Помощни училища (Förderschulen)
Ученици със „специални педагогически
потребности“ (виж глава 4) могат да посещават
общообразователните училища (например
начално училище Grundschulen, интеграционни
общообразователни училища integrierte Gesamtschulen или гимназии Gymnasien). Такъв вид
обучение се нарича „inklusive Beschulung“.
Съществува и възможността тези деца да
посещават Förderschule, в което всички деца са
със специални педагогически потребности.
Тези Förderschulen имат различна специализация
(Förderschwerpunkte). В Офенбах има три
обществени Förderschulen:
Erich Kästner-Schule: това училище е
специализирано за деца, които имат нужда от
развиване на речта (Sprachheilförderung). Това
означава, че децата от 1-ви до 6-ти клас
получават специална помощ за развиване на
речта. Когато детето постигне необходимото
ниво, се връща обратно в старото училище.

Ludwig-Dern-Schule: Училището е специализирано
за деца със затруднения при усвояване на
материал. Това означава, че децата със
специфични затруднения в ученето получават
необходимата помощ. Училището е до завършен 9ти клас и учениците получават диплома
„професионална ориентация“ (Berufsorientierten Abschluss). Тази диплома дава възможност да
продължат образованието си и да получат диплома
от Hauptschulе, например в beruflichen Schule.
Fröbelschule: Ученици с нарушения в
психическото и/или физическото развитие и
придвижване получават помощ в това училище.
Обучението тук е от 1-ви до 12-ти клас. Учениците
с нарушения в психическото развитие получават
диплома, съобразена с индивидуалната им степен
на развитие.
В Офенбах има и едно частно Förderschule:
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule: Това училище
е за ученици, които са боледували дълго време
или имат проблеми с интеграцията в клас.
Младежите могат да се подготвят за така
наречената „външна диплома“ (externen Hauptschulabschluss), например за Volkshochschule, за
Realschulabschluss и да държат Abitur. Училище
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule е Förderschule,
което се финансира от Католическата църква.
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7-ми клас задължително избираемите предмети
(Математика, Немски език, първи чужд език),
както и химия, физика и биология се преподават
на „курсове“. Това означава, че учениците се
разделят според възможностите им и посещават
по-лесни и по-трудни курсове („Grund- oder Erweiterungskurs“). В самите курсове учениците учат
според изискванията на конкретните Bildungsgänge. В 7-ми клас родителите могат да дадат
становище, дали детето да посещава по-лесни и
по-трудни курсове. За някои предмети, например
спорт, изкуство, няма разделение на курсове и
продължават да се изучават в паралелките от 5ти и 6-ти клас.
От 7-ми клас децата могат да избират и между
някои предмети. Те могат да изберат например
втори чужд език.

Интеграционни общообразователни училища
(Integrierte Gesamtschulen)
Edith-Stein-Schule, Ernst-Reuter-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, IGS Mathildenschule
mit Grundschule, Schillerschule und IGS-Lindenfeld са имената на шестте integrierten Gesamtschulen в Офенбах.
В integrierten Gesamtschule учениците се
обучават за всички три вида образователна
квалификация (Bildungsgänge) (Hauptschule, Realschule und gymnasialer Bildungsgang). Но децата
не са разделени според Bildungsgängen:
В 5-ти и 6-ти клас децата учат заедно в клас. От

Повтарянето на клас на практика не съществува
в integrierten Gesamtschulen. По желание на
родителите детето може веднъж да повтаря една
учебна година.
Дипломата се определя от посетените курсове:
Ако детето посещава повече по-трудни курсове
(Erweiterungskurse) и има добри оценки, има
възможност да се премести в горен гимназиален
курс (gymnasiale Oberstufe).
В integrierten Gesamtschule учениците могат
да получат диплома за завършен 9-ти клас от
Hauptschulе и за завършен 10-ти клас от Realschulе. При добър успех учениците получават
qualifizierenden Haupt- oder Realschulabschluss
и могат да продължат в следваща степен.
Например, с qualifizierenden Realschulabschluss могат да се преместят в gymnasiale
Oberstufe, и да се явят на Abitur. Училище
Edith-Stein-Schule (integrierte Gesamtschule)
също има gymnasiale Oberstufe.
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Kooperative Gesamtschule
Както при integrierten Gesamtschule в този вид училище също присъстват различни Bildungsgänge.
Тук обаче няма система от курсове, както в integrierten Gesamtschule, a децата са разделени по
всички предмети в класове според образователната квалификация Hauptschul-, Realschul- oder
Gymnasialzweig
В Офенбах има едно kooperative Gesamtschule, училище Marienschule.
Това е частно девическо католическо училище. В него се предлагат
Realschul- и Gymnasialbildungsgang. Ученичките могат да посещават
паралелно и Berufsfachschule (Информация за Berufsfachschule ще
намерите в глава 5 „професионални училища“ (berufliche Schulen).
Haupt- und Realschule
В Офенбах има едно частно Haupt- und Realschule: училище Marianne-Frostig-Schule.
В обществената училищна система в Офенбах беше премахнат вида училище „Hauptund Realschule“ и такива вече не съществуват.

Gymnasien

Професионални училища (Berufliche Schulen)

Albert-Schweitzer-Schule, Leibnizschule и Rudolf-Koch-Schule са трите гимназии в Офенбах.

Четирите професионални училища в Офенбах
са: August-Bebel-Schule, Gewerblich-technische Schulen, Käthe-Kollwitz-Schule и TheodorHeuss-Schule.

Както и в integrierten Gesamtschule, в Gymnasium
от 5-ти клас започва изучаването на първи чужд
език. Разликата е в това, че учениците в Gymnasium могат да започнат втори чужд език
обикновено още в 6-ти клас. (Изключение прави
Rudolf-Koch-Schule, там втори чужд език се
въвежда в 7-ми клас).
Учениците завършват Gymnasium с Abitur
„Allgemeinen Hochschulreife“, която им дава право
да кандидатстват в университет. И в трите Gymnasien в град Офенбах учениците получават Abitur след 13 учебни години.

Учениците могат да влязат в berufliche Schule
след завършване на 9-ти или 10-ти клас (първи
Schulabschluss) и там да продължат
образованието си, като получат всеки последващ
вид диплома, включително Abitur. Ученици, които
след 9-ти клас нямат Hauptschulabschluss, могат
да получат такава. Заедно с дипломите за
завършена степен на образование учениците в
beruflichen Schulen имат различни възможности
да получат професионална квалификация.
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Кратък преглед на предложения за beruflichen
Schulen:
Bildungsgänge за професионална подготовка
(например „Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen“): Младежи, които нямат Hauptschulabschluss или място в професионално училище за
дуално обучение (Ausbildungsplatz), могат да
получат професионална ориентация и да се
подготвят за обучение чрез практика.
Berufsfachschule: В Berufsfachschule учениците
могат да избират между различни предмети. Те
се запознават със съдържанието на предметите
с практическа насоченост и могат да се подготвят
за Haupt-, Realschulabschluss или Berufsausbildung.
Berufsschule: В Berufsschule се изучават
предметите в рамките на обучение чрез практика
(Berufsausbildung). Berufsschule е част от така
нареченото „дуално обучение“ (dualen Ausbildung). Другата част, практика на изучаваната
професия, се усвоява във фирми, с които
ученикът е сключил договор за дуално обучение
(Ausbildungsvertrag).

Във Fachschulen учениците задълбочават
познанията си по теми, свързани с изучаваната
професия, и могат да научат нови неща. Има
различни Fachschulen за различните професии,
например за техника, икономика, социални
дейности. Fachschulen са предназначени към
завършили Berufsausbildung с професионален
опит.
Fachoberschule и Berufliches Gymnasium дават
квалификация за „класическа“ Gymnasium и за
следване във висше учебно заведение (Studium).
Fachoberschule дава квалификация allgemeinen
Fachhochschulreife, която дава право за следване
на бакалавърска степен във висши учебни
заведения или университети (бакалавър
„Bachelor“: първа степен на квалификация за
академично образование с практическа
насоченост). В професионална Gymnasium може
да получите Abitur, която дава право на следване
в университет.
Всички училищни дипломи могат да бъдат
получени и в beruflichen Schulen. В тях
младежи, завършили 9-ти и 10-ти клас без
диплома, имат различни перспективи.
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Как да намеря подходящата за моето дете
образователна квалификация, подходящия
вид училище и училилището за моето дете?
В тази брошура ще намерите съвети и
информация. Също така препоръките в
началното училище (Grundschule) и по време на
разговорите с учителите на Вашето ще получите
насоки. Ако се чувствате несигурни, обърнете се
към тях.

обърнете към учителите на класа на Вашето дете и
ръководството на Grundschule.

Ако детето ми не отиде в гимназия
(Gymnasium) след четвърти клас, има ли в
бъдеще по-лоши шансове за работа?
Не, всяка диплома за завършена степен на
образование осигурява добър старт в кариерата.
Също така училищната система е „пропусклива“.
Това означава: с всяка диплома с добри оценки
детето има възможност да получи диплома от повисока степен на образование. Това е показано
на схемата в глава 5.

Какво става, ако детето ми трябва да пътува с
обществен транспорт до новото училище след
четвърти клас? Има ли възможност за
възстановяване на транспортните разходи?
Транспортните разходи се възстановяват, ако за
„първо желание“ при избора на училище от
съответния вид училище Schulform (integrierte Gesamtschule, Gymnasium) сте посочили най-близото
до дома Ви училище и разстоянието до там е
повече от три километра. Това е определено от
Закона за училищата в провинция Хесен. Заедно с
формуляра за кандидатстване за учебно
заведение след четвърти клас родителите
получават допълнителна информация. При
въпроси се обърнете към Stadtschulamt, Sachgebiet Schülerbeförderung (телефон 069 8065-2827
или -2915, E-Mail: fahrtkosten@offenbach.de).

Как протича процедурата по кандидатстване
след четвърти клас, какви срокове трябва да се
спазват и откъде мога да получа допълнителна
информация?
Информация за процедурата по кандидатстване
след четвърти клас и сроковете може да намерите в
тази брошура. Ако имате въпроси, можете да се

Кой консултира родителите при избора на
училище?
Лице за контакт на първо място е класният
ръководител на Вашето дете. Ръководството на
Grundschule също може да Ви помогне. Също така
можете да се обърнете към училищата за
продължаване на образованието.
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Информация и консултация можете да получите и тук:
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und
die Stadt Offenbach am Main
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main
Telefon: 069 80053-0
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de
Център за прием и консултация (Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ))
специално за деца в училищна възраст и ученици от 10 до 16 години, които са
новодошли в Германия и трябва да научат езика:
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und
die Stadt Offenbach am Main
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum (ABZ)
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main
Telefon: 069 80053-254
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de
За всички въпроси, свързани с образованието, на Ваще разположение е OF
Bildungsbüro:
OF Bildungsbüro
Berliner Straße 77, 63065 Offenbach am Main
Telefon: 069 8065-3838
E-Mail: bildung@offenbach.de
Internet: www.offenbach.de/bildungsbuero
Информация и помощ – също и на Вашия роден език – ще получите от
чуждестранните общности и мигрантски сдружения в град Офенбах
Информация за многобройните консултативни центрове в Офенбах предлага
консултантският пътеводител на Netzwerk Bildungsberatung (може да се получи в
OF Bildungsbüro, за контакт вижте горe).
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Приложение: Адреси на училища за продължаване на
образованието след 5-ти клас
Förderschulen
Erich Kästner-Schule
Geleitsstraße 18
63065 Offenbach am Main
069 80652147
www.eks-offenbach.de

Fröbelschule
Goethestraße 10-12
63067 Offenbach am Main
069 8065-2755
www.froebelschule.info

Ludwig-Dern-Schule
Schubertstraße 89
63069 Offenbach am Main
069 8065-2247
www.lds.schulen-offenbach.de

Edith-Stein-Schule
Gravenbruchweg 27
63069 Offenbach am Main
069 80652658
www.ess-offenbach.de/

Integrierte Gesamtschulen
Ernst-Reuter-Schule
Bürgeler Straße 60
63075 Offenbach am Main
069 8065-4550
www.ernst-reuter-schuleoffenbach.de

Geschwister-Scholl-Schule
Erich-Ollenhauer-Straße 1
63073 Offenbach am Main
069 8065-4610
www.gss-offenbach.de

IGS Mathildenschule mit
Grundschule
Mathildenstraße 30
63065 Offenbach am Main
069 8065-2145
www.mathildenschule.de

Schillerschule
Goethestraße 109-111
63067 Offenbach am Main
069 8065-2245
www.schillerschuleoffenbach.de

Gymnasien
Leibnizschule
Brandsbornstraße 11
63069 Offenbach am Main
069 8065-2635
www.leibnizschuleoffenbach.de

Rudolf-Koch-Schule
Schloßstraße 50
63065 Offenbach am Main
069 8065-2235
www.rudolf-koch-schule.de

IGS-Lindenfeld
Friedensstraße 81
63071 Offenbach am Main
069 8065-2425
www.igs-lindenfeld.de

Albert-Schweitzer-Schule
Waldstraße 113
63071 Offenbach am Main
069 8065-2925
www.albert-offenbach.de

Marianne-Frostig-Schule
Auf der Rosenhöhe 55
63069 Offenbach am Main
069 83837960
www.marianne-frostigschule.de/startseite

Privatschulen
Marienschule
Ahornstraße 33
63071 Offenbach am Main
069 851081
www.marienschuleoffenbach.de/

Oswald-von-Nell-BreuningSchule
Oswald-von-Nell-BreuningStraße 3
63069 Offenbach am Main
069 984200-56
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