
Съгласие на законните настойници (наричани по-долу „родители“) в специализирания 

разговор, проведен между детската градина и училището относно детето 

(Родителите и началното училище получават по едно копие от това съгласие) 

 

Образованието, възпитанието и грижите за децата е основната отговорност на 

родителите. Домът на родителите, детската градина и началното училище са партньори 

в съвместната отговорност, когато детето навлиза в училищното образование. 

Съгласието на родителите позволява сътрудничество, основано на партньорство и 

комуникация между всички участници,  които касаят детето. С обединени сили подкрепата за 

детето при справянето му със новите задачи, когато започне училище, ще е още по-успешна 

и оптимална. 

 

(1) Участие на детето в „Предварителен курс за изучаване на немски език преди 

началото на училището“ (задраскайте, ако е неприложимо) 
С оглед по-доброто планиране на курса, е необходимо да включите в списък всички деца, 

които ще участват, който списък се изпраща и до началното училище. В него следва да се 

посочат следните данни: фамилия, собствено име, дата на раждане и кой език (езици) се 

говори / говорят в семейството. Като част от разделението на дейностите и задачите, 

отговорният педагогически специалист от детската градина и учителят от началното училище 

редовно обменят своите наблюдения върху езиковите процеси при обучението и развитието 

на детето и координират по-нататъшния педагогически подход помежду си за оптимална 

подкрепа на детето. Родителите непрекъснато получават информация за езиковото развитие 

на детето си. 

 

(2) Преход на детето към началното училище 

Този преход е решаващо събитие в живота за всяко дете, но и в живота на родителите. Детето 

е изправено пред много нови предизвикателства, с които трябва да се справи за относително 

кратък период от време. Педагозите и учителите имат съвместната задача да съдействат в тази 

чувствителна фаза, да информират добре детето и родителите за прехода и да ги подкрепят в 

справянето с него. Важно е всички да участват в оформянето на процеса на справяне, за да 

бъде този преход успешен. Специалистите и учителите провеждат разговори по този въпрос, 

ако е възможно в присъствието на родителите, за да включат и своите знания и опит от 

работата с детето. 

В процеса на започване и посещение на начално училище (напр. чрез лице за контакт, 

училищното ръководство) обмяната на информация с детската градина може да бъде много 

важна, по-специално с оглед това, дали детето се нуждае от конкретна подкрепа преди или 

след записването си (напр. надарени деца, езикова подкрепа, посещаване на клас за изучаване 

на езика), както и дали отлагането на записването в училище или посещаването на специално 

училище биха били по-добро решение за детето. За учителския екип, който ще поеме детето 

през 1-вата учебна година, може да е важно да обсъжда със специалист-педагог от детската 

градина своите впечатления за детето и поведението му при справяне в преходната фаза, както 

и своите съображения относно възможно най-доброто съдействие и подкрепа за детето. 

Предшестващият опит, който педагозите имат поради дългогодишната си интензивна работа 

с детето, може да помогне на училището да разбере детето по-добре, да научи повече за 

неговите силни страни и да ги подкрепя по-добре в новите учебни процеси. 

 

Ако предстоят подобни разговори, а също и предаване на документи за детето, 

родителите винаги се свързват предварително, за да обсъдят конкретното съдържание 
(напр. умения и силни страни, развитие на детето, предишни мерки за подкрепа и 

допълнителна нужда от и досегашни начини на подкрепа) и своето съгласие да участват в 



разговора. Преди самото записване в училище, трябва да се попълни формулярът 

„Информация за началното училище“, издаден от компетентните министерства. 

 

В края на първата учебна година приключва подкрепата за прехода на детето. Началното 

училище е длъжно да унищожи документите в училищното досие, създадено за детето като 

част от сътрудничеството с детската градина, както и попълнения формуляр „Информация за 

началното училище“. 

 

Съгласието на родителите за този специализиран диалог е доброволно. Ако не сте 

съгласни с тази процедура, детето ви няма да понесе никакви негативи. Съгласието може да 

бъде оттеглено по всяко време. 

Дете: __________________________________________________ (собствено име и фамилия) 

Детска градина: _________________________________________________________________ 

Училище: ______________________________________________________________________ 

(имена, адрес и телефон на партньора/лицето за контакт) 

С настоящото давам своето съгласие за обмяна на информация и данни между детската 

градина и училището съгласно описаната рамка, доколкото това е важно за изпълнението на 

съответните задачи. 

 

______________, ____________  _______________________________________ 

Място и дата     Подпис на родителя/законния настойник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


