
 
Държавно министерство за семейството, труда и социалните  
въпроси на Бавария 
Държавно министерство на образованието и културата на Бавария 
 
 

Информация за началното училище 

___________________________________ 
(Имена на детето) 

 

Този въпросник беше попълнен съвместно от детската градина и родителите въз основа на 
разговорите, проведени между тях във връзка с предстоящото училищно обучение на детето. 
Родителите представят въпросника или въпросниците при записването в училище.1 
Попълването на въпросника и представянето му при записване в училище се извършва 
доброволно от родителите. 

Местата за отговор, отбелязани с * могат да се допълват и на гърба. 

 
1. Детето посещава детска градина .................…………………………………………... 

    от ……………………………………… вероятно до …………………………………….. 

2. Детето показва следните специални интереси и / или умения:        

    ………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

3. През последната година преди започване на училищното образование детето е 
участвало в следните дейности във или извън детската градина:  
 

  O Програма за ранно развитие        O Предв. курс „Немски преди училище“ 
  O Ерготерапия                      

O Логопедия                   O ……………………………………………........ 
O Мобилна помощ при специални образователни нужди  
  
Допълнителната подкрепа от родителите и детската градина все още се счита за 
важна в следните области: 

      
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Следните области трябва да се наблюдават по-интензивно от училището във 
връзка с показан специален талант или специална нужда от подкрепа::  

 
O Физическо развитие*               O   Психическо развитие*  
O Езиково развитие*                O   Социално и емоционално развитие* 
O Понастоящем в нито една от тези области няма нужда от по-интензивно 
    наблюдение. 
 

5.  Започване на училищното образование 
    Желание на родителите:            Предложение на детската градина: 
    O записване в обичайния период       O записване в обичайния период  

    O ранно записване поради * ………..     O ранно записване поради * ………... 

    O отлагане на записването поради* …       O отлагане на записването поради*……. 

    O записване не в училището по район,         O записване не в училището по район,  

        а в друго*:……………………………..         а в друго*: ………………………………. 

 

                                            
1Ако смените детската градина в годината преди записване в училище, можете да се наложи 
попълване на няколко формуляра. 



……………………………………………………    ……………………………………………….  

Място, дата                           Подпис и печат на детската градина 
 

........................................................................    ……………………………………………….  
Място, дата                           Подпис на родителя/настойника 


