Разяснения към въпросник “Информация за началното училище”
за РОДИТЕЛИ
Целта е да се осигури индивидуална образователна подкрепа и подкрепа в развитието на
всяко дете по време на прехода към училище. Родителите, детската градина и училището са
партньори в съвместната отговорност, свързана с прехода на детето към училищното
образование. Ако работят добре заедно, преходът на детето към началното училище ще е полесен.
Въпросникът1 представлява практичен метод за обединяване на педагогическите
компетенции на детската градина и началното училище. Така се улеснява сътрудничеството,
особено когато не са възможни съвместни дискусии между всички участващи страни (напр. в
случай на по-голям район към детската градина и / или училището, когато детето се
премества и др.).
• Въпросникът е насочен към установяване на специалните интереси и силни страни на
детето.
• В същото време показва на какво трябва да се обърне специално внимание при оказването
на подкрепа за детето.
• Въпросникът съдържа мнението на родителите и детската градина „правилното“ време и
място на записване в училище. Педагогическите специалисти имат по-добра възможност да
наблюдават детето в детската градина в различни ситуации, в сравнение с възможността на
родителите да го правят у дома, и обратно.
Указания към въпроса за записването в училище (въпрос 5):
• Училищното ръководство взема решение за започване на училище. Основание за това
решение е процедурата за записване, която обхваща и желанията на родителите и
предложението на детската градина.
• На вашето дете трябва да се даде време и възможност да се подготви най-добре за прехода.
Ако вие и детската градина сте на различно мнение относно подходящия момент за започване
на училище, това може да бъде повод за училищното ръководство да разгледа по-подробно
искането за записване на вашето дете и неговата ситуация и да проведе тристранен разговор с
вас, като родители, и отговорният педагогически специалист.
Попълването на въпросника е съвместна задача на детската градина и родителите.
Родителите предават въпросника на началното училище (при записване). Попълването на
въпросника, както и предаването му от родителите, е доброволно. Все пак ако училището не
го получи своевременно, може да се окаже, че в 1-ви клас ще се изгуби ценно време за
установяване на необходимата подкрепа и действия.
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В изготвянето на въпросника „Информация за началното училище“ са участвали Държавният институт за
начална педагогика, администраторите на лични данни към Министерството на социалните въпроси и
културата и Баварският държавен комисар по защита на данните.

