Моето дете
тръгва на училище

Учебна година 2019/20

Записвания в началното училище
във Вашия район
във вторник, 17-и април 2018 г.
и сряда, 18-и април 2018 г.
от 15 ч. до 18 ч. и в двата дни.

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Вашето дете ще бъде ученик догодина.
Тръгването в началното училище е нов житейски период за Вашето дете и
цялото семейство. С един ученик в ежедневието на Вашето семейство наред с
новата сфера на живот – училище, навлизат и нови начални часове, домашни
работи и ваканции.
За децата пъроначално е вълнуващо, че стават ученици: Те се радват и са
любопитни, но и естествено се замислят какво ги очаква. Детските градини и
училищата в Хановер работят в тясно сътрудничество и така подпомагат
прехода на Вашето дете към училището.
За да е успешен стартът, записването в училище се осъществява година и
половина по-рано. От административната управа на Хановер Вие получавате
лична покана за записване на Вашето дете в съответното начално училище по
местоживеене. Всички важни и актуални информации по темата „Записване на
училище“, както и телефонните номера на лицата за контакт сме събрали в
тази брошура за родители. Ако имате допълнителни въпроси можете да
се обърнете към съответното начално училище по местоживеене.
Пожелавам на Вас и Вашите деца добър старт и преди всичко много радост в
училище

Рита Мариа Рциски
Завеждаща отдел „Персонал, образование, младеж и семейство“
на административен център Хановер

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Първият учебен ден за първокласниците
за учебната 2019/2020 година ще бъде:

в неделя, на 17-и август 2019 г.

Допълнителни подробности за времето и мястото
ще Ви бъдат съобщени своевременно от Вашето училище.

НАЧАЛО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПОСЕЩАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Ако Вашето дете навършва шест години до 30-и септември 2019 г.
задължението да посещава училище започва със започването на учебната
2019/20 година.

По-малки децата могат да бъдат приети, ако притежават необходимата
ментална, физическа и социална зрелост. Молбата може да бъде подадена от
родителите при стандартното записване за училище. Ръководството на
училището решава относно приема. С по-ранния прием за тези деца започва
също така задължението да посещават училище.

Планирана нормативна уредба за задължителното посещаване на
училище

За деца, които навършват шест години между
1 –и юли и 30-и септември 2019 г., техните настойници могат предварително да
отложат тръгването на училище с една година чрез подаване на писмена
декларация до училището.

Тази нормативна уредба важи при условие, че тази планирана промяна на
закона бъде приета от Долносаксонския Парламент.

ТЕСТ И МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
ЗА УЧИЛИЩНА ПРИГОДНОСТ

При записване за училище с всяко дете се провежда тест за установяване на
езиковото ниво. С установен универсален метод се проверява дали Вашето
дете разполага с достатъчно познания по немски език и дали трябва да участва
в предучилищните помощно езиково обучение. По тази тема ще получите
допълнителна информация от Вашето начално училище.

В периода от след лятната ваканция за 2018 г. до към месец май 2019 г.
Вашето дете ще премине медицински преглед за училищна пригодност. За това
ще получите писмена
покана от Вашия училищен лекар от Регион Хановер след записването за
училище.
Прегледът ще се проведе около шестия рожден ден на Вашето дете.

Умоляваме Ви още сега да приемете часа и датата за този преглед или да
уговорите друг час или друга дата. Едва след като са готови резултатите от
медицинския преглед за училищна пригодност, училищното ръководство може
да реши дали
Вашето дете трябва да бъде прието в първи клас.
Причини за
ОТЛАГАНЕ
След медицинския преглед за училищна пригодност могат да възникнат
съмнения дали нивото на развитие и здравословното състояние на Вашето
дете е такова, че то с успех и радост да участва в училищните занятия.
Училищното ръководство решава в тези случаи, дали е целесъобразно
посещението на училище за Вашето дете да се отложи с една година. Вие ще
получите писмено уведомление, в което е посочена причината и
продължителността на отлагането.

НАДЕЖДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Всички училища са „Надеждни начални училища“, това означава, че децата
получават училищни занимания от минимум пет астрономически часа дневно.
За децата от 1-ви и 2-ри клас, по желание на родителите се включва и
едночасова беплатна занималня. Въз основа на тези условия следучилищните
занимални в Хановер предлагат подходящи часове за следучилищни
занимания.

РАЙОНИРАНЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Всяко основно училище има свой район и с това всяка улица в Хановер
принадлежи към определено училище. В основата на определянето на
училищните райони решаващ е принципът на краткия път до училище.
Разстоянието до училище може да бъде изминато пеш от Вашето дете. Кое е
училището за Вашето дете по местоживеене ще Ви бъде съобщено в писмото
„Покана за записване на училище“. Там ще намерите и адреса и телефонния
номер на училището.

ИЗБОР НА ДРУГО
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Незвисимо от училищния район по местоживеене можете да запишете Вашето
дете и в някое от долуописаните държавно финансирани училища. Приемът
във всички назовани училища е осъществим само в рамките на техния
капацитет.

Училища

Начални класове в рамките на
Интегрирано единно училище (IGS) Roderbruch
Целодневно училище
С различни от обичайните дати на записване:
Записване на 17 и 18.4.2018 г. и в двата дни от 14 ч. до 18 ч.
Rotekreuzstr. 23
30627 Hannover
Тел. 168-48704

Südstadtschule
(Училище със специален педагогически профил)
Böhmerstr. 10,
30173 Hannover Тел. 168-45653

Glockseeschule
(Училище със специален педагогически профил)
Целодневно училище
Am Lindenhofe 14 (Döhren)
30519 Hannover
Тел. 168-49197

Bonifatiusschule
(католическо основно училище)
Bonifatiusplatz 6 (List)
30161 Hannover
Тел. 168-44147

Eichendorffschule
(католическо основно училище)
Целодневно училище
Hennigesstraße 3
(Linden)
30451 Hannover
Тел. 168-43877

Kardinal-Bertram-Schule
(католическо основно училище)
Loccumer Str. 46 (Döhren)
30519 Hannover
Тел. 168-49116

Kardinal-Galen-Schule
(католическо основно училище)
Hinter der Alten Burg 1 (Misburg),
30629 Hannover Тел. 168-3226

Моля съблюдавайте:
Моля при записване в католически начални училища представяйте кръщелното
свидетелство!
Католическите начални училища приемат и ограничен брой деца, които не са
католици. Допълнителна информация за това ще получите директно в
католическите училища.

ЧАСТНО ФИНАНСИРАНИ УЧИЛИЩА

Задължението за посещаване на училище може да бъде изпълнено и в частно
финансирано училище, ако са налице законовите предпоставки.
Относно възможностите се информирайте директно
в училищата или в интернет.

ЦЕЛОДНЕВНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

Ако Вашето основно училище по местоживеене не предлага целодневни
занимания, при необходимост можете да запишете Вашето дете в някое от
целодневните училища и да кандидатствате за място за Вашето дете там. Това
целодневно училище може да приеме Вашето дете, ако неговият капацитет му
го позволява. Не съществува правна претенция за място в целодневно
училище. След великденската ваканция в годинат преди да тръгне детето на
училище ще узнаете, дали Вашето дете е получило място в желаното училище.

Преди да запишете детето в някое от тези училища
в дните за записване сте задължени да отидете в училището Ви по
местоживеене, за да се проведе задължителния за всяко дете тест
за установяване на езиковото ниво.

В приложението ще намерите обзор на това, кои от началните училища
предлагат целодневни занимания, кои начални училища ще започнат да
предлагат целодневни занимания от учебната 2018/2019 година, ако получат
разрешително и кои планират да предлагат целодневни занимания.

Информационна брошура за началните училища
ще намерите в интернет на адрес:

http://www.hannover.de/Leben-in-der-RegionHannover/Bildung/Schulen/Allgemeinbildende-Schulen-Stadt

За заинтересованите лица, които нямат достъп до интернет, има печатни
екземпляри в кметствата, градските библиотеки, училищата и в служебната
сграда
на отдел „Училище“ на адрес
Brüderstr. 6,
30159 Hannover.

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ
И ПРИОБЩАВАНЕ

В рамките на медицински преглед за училищна пригодност при Вашето дете
може да бъде установена нужда от подпомагане поради специални
образователни потребности. Възможно е
и вече да знаете, че Вашето дете се нуждае
от специално подпомагане.

Говорете с училищното ръководство, за да бъде проверена потребността.
Решението за това се взема от Районния училищен инспекторат.

Децата с физически, ментални или психически нарушения могат да бъдат
обучавани в стандартни училища в рамките на „приобщаването“ или в училища
за ученици със специални нужди.
При вземане на решение дали Вашето дете в рамките на приобщаващото
училище да посещава стандартно училище или училище за ученици със
специални нужди, можете да намерите помощ от Вашето училищно
ръководство или от служителите на Районния училищен инспекторат. Ученици
в началното училище с установени специални образователни потребности по
отношение на ученето посещават по принцип винаги стандартни училища.

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА
РОДНИЯ ЕЗИК

В много от училищата за учениците в началните класове има възможности за
изучаване и задълбочаване на познанията по родния език.
Езикът е прозорец към света: Научни изследвания доказват, че
многоезичността подобрява успеха в училище и професията и подпомага
оформянето на личността.
Ако искате да да допринесете за подпомгането на родния език на Вашето дете
го запишете за занимания по изучаване на роден език във Вашето начално
училище. Групата се формира по принцип в началото на годината. Поради това
е разумно да запишете детето си за занимания по изучаване на роден език още
при записването в училище. Участието в тези занятия е доброволно, но след
записване е задължително.
Ако Вашето училище по местоживеене все още не предлага обучение по роден
език, говорете с Вашето училищно ръководство.
За да се започнат занятия по роден език са необходими поне десет записвания.
Всякаква допълнителна информация ще получите от Вашето училище.

ПОДПОМАГАНЕ НА ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ

Всеобхватното подпомагане на езиковото развитие е предпоставка за
успешната интеграция на ученици без или с минимални познания по немски
език. Поради миграцията в последните години дялът на учениците с роден език
различен от немския се увеличи и поради това подпомагането на езиковото
развитие в училищата играе решаваща роля. Подпомагането на езиковото
развитие е част от продължителното изучване на езика по всеки един предмет,
част от училищните програми и мерките за насърчване в училищата.
Към това се присъединяват и мерките за подпомагане на езиковото развитие
преди тръгване на училище (подпомагане на езиковото развитие в детските
градини, организирано от училищата), подпомагащи курсове, подпомагащо
обучение или подпомагане на езиковото развитие в рамките на мерките за
насърчаване. Всяко отделно училище се старае да развие и приложи
подходящия формат за учениците с потребности за подпомагане на езиковото
развитие.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с училищния живот, обърнете се
към Вашето начално училище.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

В писмото „Покана за записване на училище“ Ви се съобщава, кое е Вашето
училище по местоживеене.
За въпроси, свързани с училищата по район или смяната
На училище се обърнете към Вашето училище
или към

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ХАНОВЕР
Отдел „Училище“
Организация на училищата
Керстин Главе
Brüderstr. 6 | 30159 Hannover
Телефон | 168 – 43994
E-Mail | schulorganisation@hannover-stadt.de

При въпроси относно специални образователни потребности,
приобщаване, училищно-психологични консултации и
подпомагане на езиковото развитие се обърнете към

ДОЛНОСАКСОНСКИ
УЧИЛИЩЕН ИНСПЕКТОРАТ
РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ХАНОВЕР
Waterlooplatz 11 | 30169 Hannover
Телефон | 106 - 6000 (централа)
E-Mail | Poststelle-H@nlschb.niedersachsen.de

Медицинският преглед за училищна пригодност се провежда във ведомствата
на петте училищни района по местоживеене
на град Хановер. Ако имате въпроси се обърнете към

РЕГИОН ХАНОВЕР
ОТДЕЛ „МЛАДЕЖИ“
Екип „Социална педиатрия и юношеска медицина
Hildesheimer Str. 17 | 30169 Hannover
Телефон | 616 - 22249
E-Mail | jugendmedizin@region-hannover.de

Списък на целодневните начални училища

GS Albert-Schweitzer-Schule
Liepmannstr. 6, 30453 Hannover, Тел. 168-42898
GS Alemannstraße
Alemannstr. 5 30165 Hannover, Тел. 168-44841
GS Am Lindener Markt
Davenstedter Str. 14, 30449 Hannover, Тел. 168-43426
GS Am Sandberge
Am Sandberge 3, 30539 Hannover, Тел. 168-33203
GS Am Stöckener Bach
Am Stöckener Bach 5, 30419 Hannover, Тел. 168-49354
GS Am Welfenplatz
Am Welfenplatz 3, 30161 Hannover, Тел. 168-36266
Grundschule an der Feldbuschwende
Oheriedentrift 11, 30539 Hannover, Тел. 168-34228
GS Beuthener Straße
Beuthener Str. 23, 30519 Hannover, Тел. 168-49161
GS Buchholz-Kleefeld II
Nackenberger Str. 4, 30625 Hannover, Тел. 168-36647

GS Brüder-Grimm-Schule
Constantinstr. 63, 30177 Hannover, Тел. 168-40224
GS Egestorffschule
Petristr. 4, 30449 Hannover, Тел. 168-44844
GS Eichendorffschule (католическо начално училище)
Hennigesstr. 3, 30451 Hannover, Тел. 168-43877
GS Entenfang
Entenfangweg 19, 30419 Hannover, Тел. 168-49341
GS Fichteschule
Voltmerstr. 60, 30165 Hannover, Тел. 168-44668
GS Fridtjof-Nansen-Schule
Leipziger Str. 38, 30179 Hannover, Тел. 168-45540
GS Friedrich-Ebert-Schule
Salzweg 33, 30455 Hannover, Тел. 168-40969
GS Fuhsestraße
Oertzeweg 5, 30419 Hannover, Тел. 168-49328
GS Gebrüder-Körting-Schule
PetermannStr. 49, 30455 Hannover, Тел. 168-41787
Glockseeschule (Училище със специален педагогически профил)
Am Lindenhofe 14, 30519 Hannover, Тел. 168-49197
GS Glücksburger Weg
Glücksburger Weg 6, 30165 Hannover, Тел. 168-47628
GS Groß-Buchholzer-Kirchweg
Groß-Buchholzer-Kirchweg 53, 30655 Hannover, Тел. 168-48419
GS Grimsehlweg
Grimsehlweg 20, 30659 Hannover, Тел.. 168-48291
GS Hägewiesen
Hägewiesen 111, 30657 Hannover, Тел. 168-48454
GS Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule
Olbersstr. 13, 30519 Hannover, Тел. 168-49122

Henning-von Tresckow-Grundschule
Tresckowstr. 49, 30457 Hannover, Тел. 466068 (ohne 168)
Grundschule im Kleefelde
Schweriner Platz 1, 30625 Hannover, Тел. 168-48815
GS In der Steinbreite
In der Steinbreite 54, 30455 Hannover, Тел. 168-42072
GS Kastanienhof
Harenberger Str. 31, 30453 Hannover, Тел. 168-45534
GS Kronsberg
Friedrich-Wulfert-Platz 1, 30539 Hannover, Тел. 168-42024
GS Kurt-Schumacher-Schule
Eisteichweg 5-7, 30559 Hannover, Тел. 168-32806
GS Loccumer Straße
Loccumer Str. 27, 30519 Hannover, Тел. 168-49108
GS Lüneburger Damm
Bevenser Weg 2, 30625 Hannover, Тел. 168-40567
GS Otfried-Preußler-Schule
Birkenstr. 12, 30171 Hannover, Тел. 168-45499
GS Marienwerder
Westermannweg 10, 30419 Hannover, Тел. 168-40579
IGS Roderbruch - Primarstufe
Rotekreuzstr. 23, 30627 Hannover, Тел. 168-48704
Rosa-Parks-Grundschule
Isernhagener Str. 33, 30161 Hannover, Тел. 168-45922
GS Stammesstraße
Stammestr. 53, 30459 Hannover, Тел. 168-42940
GS Suthwiesenstraße
Suthwiesenstr. 36, 30519 Hannover, Тел. 168-49163
GS Tegelweg
Tegelweg 2, 30179 Hannover, Тел. 168-36482

GS Tiefenriede
Stresemannallee 24, 30173 Hannover, Тел. 168-44220
GS Wasserkampstraße
Wasserkampstr. 1, 30559 Hannover, Тел. 168-48798
GS Wettbergen
In der Rehre 43, 30457 Hannover, Тел. 461008 (ohne 168)
GS Wilhelm-Busch-Schule
Munzeler Str. 23, 30459 Hannover, Тел. 168-49650

Целодневно обучение
от учебната 2018/19 година

GS Kardinal-Galen-Schule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Тел. 168-32264
GS Pestalozzi-Grundschule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Тел. 168-32280

Други планирани целодневни училища

GS Ahlem
Richard-Lattorf-Str. 4, 30453 Hannover, Тел. 168-34130
GS An der Uhlandstraße
In der Flage 2, 30167 Hannover, Тел. 168-43539
GS Bonifatiusschule
Bonifatiusplatz 6, 30161 Hannover, Тел. 168-41355
GS Goetheplatz
Goetheplatz 2a, 30169 Hannover, Тел. 168-48473
GS Johanna-Friesen-Schule
Friesenstr. 26, 30161 Hannover, Тел. 168-45311
GS Kestnerstraße
Kestnerstr. 38/39, 30159 Hannover, Тел. 168-46268

GS Mengendamm
Trageweg 20, 30163 Hannover, Тел. 168-48218
GS Mühlenberg
Leuschnerstr. 20, 30457 Hannover, Тел. 168-49571
GS Mühlenweg
Mühlenweg 2, 30629 Hannover, Тел. 168-32293
GS Vinnhorst
Vinnhorster Rathausplatz 2, 30419 Hannover, Тел. 168-49374
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