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Училиште

Место, датум

Школскиот систем во Туринген
Во Туринген постојат следните правила:
 Важи за сите деца кои од 01. Август во тековната година ќе навршат 6 години.
 Почнува по 3 месеци по преселувањето од странство (важи и со привремена
дозвола за престој и со статус на трпење кај азиланти)
 Задожително образование изнесува во Туринген 10 години.
Регистрација на детето во училиште:
 Пријавување за училиште во 2 недела од Декември од предходната година во
надлежното училиште.
 Доколку Вашето дете сака да посетува друго училиште треба да постојат
посебни причини и треба да се поднесе посебна апликација.
 За пријавување потребно Ви е извод од матично или од книга на родените.
 Вашето дете треба да биде прегледано од лекар. Потоа, директорката го
пријавува името на Вашето дете во надлежниот здравствен дом.
 Терминот за прегледот ќе биде пратен по пошта и родителите смеат да бидат
присутни при прегледот.
Основно училиште (Клас 1 - 4):
 Во првото и второто одделение Вашето дете не добива оценки. Оваа фаза
може да биде продолжена или скратена во зависност од развојот на детето.
 Дали Вашето дете ќе оди во 3 одделение се одлучува на крајот на 2 одделени.
 Од трето одделение Вашето дете ќе има и настава по странски јазици.
 На сите основни училишта постои и целодневна настава. Целодневната
настава е на доброволна база (по времето за училиште). Целодневната настава
се наплаќа. Трошоците се во сооднос до приходите на родителите.
Редовно училиште (Kлас 5 - 10):
 Во оваа форма на образование, добиваат учениците сестрано и универзално
образование, што ги подготвува за понатамошното образование.
 Со завршувањето на 10то одделение, се добива диплома/сведителство.
 Дипломата/сведителството на крајот на 10то одделение е секогаш поврзана со
завршен испит.
Гимназија (Клас 5 - 12):
 Преминот во гимназија може да се случи само на почеток на учебната година.
 Предуслов се добри/ многу добри оценки во основното или редовното
училиште.
 Преминот е можен по 5тото или 6тото одделение.
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Ученици со завршено 10
одделение можат да се префрлат во гимназија во последните 3 години.

Пријава за гимназија:
 Преку надлежниот образовен орган ќе добиете информации за времето и
датумот на давање инфорции за пријава за гимназија.
 Изборот на гиманзија е доброволен.
 Евентуално е потребен приемен испит или проба.
 За пријавување е потребно последното сведителство.
Училиште за деца со посебни потреби (дефектолошко):
 За деца и млади со посебни потреби или пречки во развојот
 Често имаат овие деца посебна настава или настава со посебни методи.
Оврски на родителите:
 Децата мораат да одат во училиште.
 Кога едно дете е боллно или има некоја незгода, тогаш мораат да бидат
известено училиштето.
Ослободување од настава / Одмор:
 До 3 дена со дозвола од класниот раководител
 До 15 дена преку директорот.
 Во посебни случаи преку надлежната установа за образование.
 Доколку учениците не посетуваат настава или бегаат од настава, можат да
бидат однесени таму со присила
 Ученици и родители, кои нивните обврски спрема училиштето не ги
исполнуваат, можат да бидат и парично казнети и тоа со суми до 1500 €.
Обврски на ученикот:
 Секој ученик треба точно и редовно да пристуствува на наставата.
 Ученикот не смее да смета во наставата.
 Доколку ученикот ја попречува наставата со одредени предмети, истите можат
да му бидат одземени.
Права на родителите:
 Родителите имаат право на советување и информации преку училиштето.
 За сите инциденти поврзани со ученикот, училиштето ќе ги извести родителите.
 Родителите имаат право да бидат информирани за развојот и оценките на
нивните деца.
Прочитано и земено дознание.
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Потпис на родителите/старателите
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