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Приложение 1 

Справочен документ за предучилищно стимулиране на езиковоторазвитие 

Проверката на състоs:�нието на езиково развитие показва, че Вашето дете се 

нуждае от предучилищно стимулиране на езиковото развитие. 

Предучилищното стимулиране на езиковото развитие има за цел да помогне 

на детето Ви да подобри езиковите си познаниs:� преди започване на 

училище; защото успешното участие на детето в учебните занs:�тиs:� зависи до 

голs:�ма степен от това, дали то разполага с достатъчни познаниs:� по немски 

език. Този справочен документ има за цел да Ви предостави информациs:� 

относно процеса и условиs:�та на предучилищното стимулиране на езиковото 

развитие. 

1. Предучилищното стимулиране на езиковото развитие се осъществs:�ва за периода 

от 

последните 18 месеца до началото на редовния задължителен начален 

курс на обучение (започващ на 1-ви февруари и траещ до 31-ви юли на 

последващата година) в избраното от родителите детско заведение. 

Обхватът му възлиза на пет часа дневно пет дни в седмицата. 

Конкретните часове за езиково стимулиране се съобщават на родителите от 

страна на детското заведение. Езиковото стимулиране е безплатно. За 

ползване на обs:�д се сключва отделен договор. 

Обs:�дьт струва 23 евро. За лица, ползващи социалниs:� пакет за образование и 

участие в извънучилищни мероприs:�тиs:�, месечната вноска за обs:�д отпада при 
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представяне на Берлинския паспорт (Berlinpass). 

2. Езиковото стимулиране се осъществява и през училищните ваканции, 

но не в периодите, в коитопосещаваните детски заведения са официално 

затворени. В периодите на редовна дейност на 
детското заведение децата могат да бъдат временно освободени след подаване на 
молба и само 
при наличието на уважителна причина. 

З. Предучилищното езиково стимулиране се провежда в естествена 

ежедневна среда на базата на Берлинската образователна програма 

за детските заведения. Информация за Берлинската 

образователна програма родителите могат да получат в избраното от тях детско 

заведение. 

4. Тъй като предучилищното езиково стимулиране може да се провежда 

успешно само при положение,че е осигурено траиното участие на децата, 

е крайно необходимо, родителите да водят децата си на 

часовете за езиково стимулиране и съответно да ги взимат в точно 

определеното за това време. В случай, че в продължение на по-дълъг 

период от време детето редовно се води или взима със 

значително закъснение и ако и след разговор с родителите или 

настойниците положението не се подобри, управата на детското 

заведение е в правото си да съобщи на училищната служба, че 

езиковото стимулиране на детето в това детско заведение се 

прекратява. След този сигнал 

училищната служба е длъжна в рамките на четири седмици да се 

погрижи за изпълнението на задължението за предучилищно езиково 

стимулиране в друго детско заведение. 

5. Редовното участие в предучилищното езиково стимулиране е 

задължително. При 10 поредни неизвинени отсъствия от часовете по 

предучилищно стимулиране на езиковото развитие детското заведение 

информира незабавно за това компетентната училищна служба. Същото 
V V 

важи и в случаи, че в периодите на редовна деиност на детското 

заведение децата отсъстват повече от шест седмици в годината (не по 

здравословни причини). Полагащите грижи лица отговарят за участието 

на тяхното детето в предучилищното езиково стимулиране(§ 55 алинея 3 

от Закона за училищата). На полагащите грижи лица, които не изпълняват 

това задължение, а и не записват детето си в държавноили частно детско 
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заведение или детско заведение, одобрено от Службата за училищен 

надзор, се налага парична глоба в размер до 2.500 евро и /или 

имуществени санкции. 

6. Молs:1 сьобщете на детското заведение, по кой начин Вие или друго 

лице можете да бьдете контактирани в случай на внезапно заболs:1ване 

на Вашето дете или при нещастен случай. Ако тезиданни се променs:1т, 

следва за тези промени сьщо да бьде сьобщено. 

Молs:1 потвьрдете получаването на този справочен 

документ и го носете с Вас призаписването за часовете по 

езиково стимулиране в детското заведение. 

С настоs:1щото потвьрждавам, че сьм прочел(а) и разбрал(а) справочниs:1 документ. 

Дата Подпис(и) на полагащите грижи лица 
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