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Уважаеми дами и господа, 

скъпи родители,

изправени сте пред голямото предизвикателство да намерите подходящото средно 

общообразователно училище за детето си. Ще се радваме да Ви бъдем полезни с 

тази брошура. 

Следващите няколко страници Ви дават представа за многообразието на училищата 

в Хайлброн.  Имате избор между различни видове училища и във всеки вид училище 

можете да избирате между още няколко училища. 

За да Ви подкрепи в решението Ви, град Хайлброн Ви предоставя пътеводител за 

средните общообразователни училища с подробна информация на Вашия майчин 

език.  Освен това имате възможност за консултация в училищата.  За превод можете 

да използвате мрежата от родителски езикови посредници, които с удоволствие ще 

Ви придружат безплатно на консултацията. Информация за това и за нашите учили-

ща можете да намерите на началната ни страница: www.heilbronn.de

Пожелаваме Ви да направите подходящ избор и успехи на детето Ви в този нов етап 

от живота му и в новото училище!

Поздрави

Агнес Кристнер 

Кмет 
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Обща информация
•  Родителска среща: На родителските срещи ще се запознаете с учителите на детето си и ще получа- 

 вате важна информация. 

•  Ваканции: Училищните ваканции са задължителни. Те не могат да започват по-рано или да бъдат  

 удължавани.

•  Празници: В Германия няма учебни занятия на важни християнски празници като Великден или  

 Коледа. За важни празници за други религии можете да подадете заявление в училището.

•  Целодневно училище: За разлика от началните училища не всички средни общообразователни 

 училища предлагат целодневни грижи. Всички специализирани средни училища и смесените учи- 

 лищa: са целодневни училища за най-малко три дни. 

•  Препоръка за началното училище: В началото на втората половина на учебната година в 4 клас  

 детето Ви ще получи препоръка за начално училище. Окончателното решение за училището обаче  

 зависи от родителите. Въпреки, че препоръката не е обвързваща, трябва да я представите на сред- 

 ното общообразователно училище, когато се регистрирате. 

•  Задачи за домашна работа: Много училища предлагат помощ при задачите за домашна работа.  

 Подкрепете детето си, като се уверите, че то изпълнява задачите си за домашна работа.

•  Информационни събития: Всички средни общообразователни училища предлагат срещи, за да се 

 запознаете с училището.  Информация ще получите от началните училища и интернет страниците на 

 училищата

•  Разходи: Посещаването на училища в Германия е безплатно. Винаги обаче има разходи за екскурзии  

 или специални събития. Училището ще Ви уведоми за тях на родителската среща. 

•  Заболяване: Ако детето Ви е болно, трябва да уведомите училището. По какъв начин става уведо- 

 мяването ще разберете от училището на родителската среща.

•  Обяд: Много училища разполагат със столова, където учениците могат да получат евтин обяд.

•  Учебници: Учебниците, които детето Ви получава, се дават назаем. Внимавайте да не ги  

 повреждате и да ги върнете в края на учебната година. 

•  Задължително образование: Всички деца в Германия трябва да посещават училище. Излетите,   

 туризмът и часовете по физическо възпитание също спадат към това задължително обучение.

•  Говорите малко немски език? Преводачи доброволци са на разположение за разговорите с  

 родителите, които училището ще изиска за Вас.

•  Средни общообразователни училища: След 4 клас на началните училища децата преминават в  

 училища в различни нива.
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Училищната система: 
Преглед на различните видове училища и възможности за придобиване на по-висока степен на образование 

Свидетелство за завършено основно образование.  
„Свързаност на образователните нива“

Центрове за 
образование и 

консултации за 
деца със специ-
ални потребно-

сти (SBBZ)**

Начално училище
обикновено 4 години

завършване на средно образование

Специализирано 
средно учили-

ще/ 
основно учили-

ще
6 години***

Средно училище
6 години***

Гимназия
8 години*

Н
ад

гр
аж

да
щ

а 
ги

мн
аз

ия

* Всички гимназии в Хайлброн са с 8-годишен курс на обучение

**Центровете за образование и консултации за деца със специални потребности, накратко SBBZ, са разделени според прио-

ритетите за подкрепа.

*** И в 3-те вида училища, след 5 или 6 години може да се завърши основно или средно образование.

Диплома за средно образование, позволяваща продължаване на образованието в университет

Професионална  
 

гимназия
6 години

Професионална гимназия
3 години

Смесено  
 

училище
6 години***
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Различни видове училища 
накратко

В съответните видове училища обучението се извършва на различни нива, което може да доведе до 

различна нива на образование.

Основно училище и 
специализирано средно 

училище
Средно училище Гимназия Смесено училище

Н
ив

а

Начално ниво
Начално ниво 

 
от 7 клас

Начално ниво

Средно ниво Средно ниво

Разширено ниво Разширено ниво

Основно училище и 
специализирано средно 

училище
Средно училище Гимназия Смесено училище

Въ
зм

ож
но

ст
и 

 
за

 з
ав

ър
ш

ва
не

 н
а 

уч
ил

ищ
е

Свидетелство за завърше-
но основно образование

Свидетелство за 
завършено основно 

образование

Свидетелство за завър-
шено основно образо-

вание
Свидетелство за завърше-

но специализирано средно 
образование

Средно образование Средно образование

Зрелостен изпит Зрелостен изпит
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На училище с мал ко или ни-
какво владеене на немски 
език: 

Подготвителни класове (VKL)

Нов ли сте в Германия? Децата, които изобщо не говорят немски език или все още нямат достатъчно 

познания, за да следват уроците, известно време посещават т. нар. подготвителни класове или VKL. 

Клиринговото звено на службата за училищата, културата и спорта разпределя местата във VKL. 

Клиринговото звено е пресечна точка между търсещите училищно място и училищата за разпределяне 

в подготвителните класове на общообразователните училища, както и в предквалификационната годи-

на работа и професия без знания по немски език (VABO) на професионалните училища. 

В VKL областта на средните училища (от 10 до 15 години) централната регистрация на учениците се 

извършва веднъж месечно в средно училище Damm в Хайлброн.  След приемен разговор и запис на 

данни за биографията и образованието на учениците се провеждат различни тестове по математика и 

английски език.

След това с участието на клиринговото звено се изготвят препоръки за различни видове училища (спе-

циализирано средно училище, средно училище, смесено училище, гимназия) и на учениците се дава 

подходящо училищно място.

За младежи между 15 и 19-годишна възраст през юли се извършва централна регистрация и тестване на 

учениците за подготвителната година за работа и професия без знания по немски език (VABO) в профе-

сионално училище. Ако дойдете в Хайлброн през учебната година, разпределянето на места в училище 

ще бъдат организирано чрез клиринговото звено на образователния офис на Хайлброн.

Град Хайлброн, Служба за училищата, културата и спорта, 

Общинска служба за образованието, Marktplatz 11, 74072 Heilbronn

тел. 07131 56-4219, 

Имейл: clearingstelle@stadt-heilbronn.de

Имате ли нужда от помощ за разговора с родителите? 

Родителски езикови посредници (EMU) ще ви помогнат, ако във вашето училище има езикови барие-

ри и затруднения в културната комуникация. Те превеждат и предоставят информация безплатно по 

време на разговори във всички училища в Хайлброн, например 

• на родителски срещи и родителски вечери,

• за регистрация в училище и

• на информационни събития.

Ако имате нужда от тази подкрепа, свържете се с учителите или учебните

отдели. Тогава те ще резервират за Вас родителските езикови посредници.

Повече информация: 
https://welcome.heilbronn.de/de/integration/ehrenamtliche-sprachmittlerinnen.html
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Центрове за образование и 
консултации за деца със спе-
циални потребности
Тези училища са специализирани за деца с увреждания. Те имат различни приоритети за подкрепа и 

предлагат специална терапия и предложения за помощ в допълнение към специалните уроци.

Включване: 
Детето Ви има ли право на образователна програма за деца със специални потребности? Тогава 
се възползвайте от консултация на държавната служба по образованието в Хайлброн.

Придружаващ център включване телефон: 07131 37700

Фамилно име Приоритет за подкре-
па

Коя образователна степен е възможна 
тук?

Училище Gebrüder-Grimm Език Непрекъснато училище само до 6 
 
клас (подготовка за реинтеграция)

Училище Neckartal Учене Възможност за преминаване към 
кооперативен клас в професионалните 
училища

Училище Paul-Meyle Физическо, двигателно 
и умствено развитие

Възможност за преминаване към 
кооперативен клас в професионалните 
училища

Училище Pestalozzi Учене Възможност за преминаване към 
кооперативен клас в професионалните 
училища

Училище Hermann-Herzog Гледане Свидетелство за завършено основно 
образование след 9-ти или 10-ти класВъз-
можност за преминаване към кооперати-
вен клас в професионалните училища

Училище Lindenpark с интернат Слушане и говор Свидетелство за завършено основно 
образование
Свидетелство за завършено средно 
образование

Училище Alice-Salamon Емоционално и 
социално  
развитие

Непрекъснато училище (подготовка за 
реинтеграция)
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Начални училища
1  Училище Albrecht-Dürer, Dürerstraße 1, 74078 Heilbronn-Neckargartach
2  Начално училище Damm, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn
3   Начално училище Deutschorden Kirchhausen, Gustav-Lohmiller-Straße 4,  

 
74078 Heilbronn-Kirchhausen

4   Начално училище Elly-Heuss-Knapp, Pfaffenhofener Straße 7-11,  
 
74080 Heilbronn-Böckingen

5   Училище Gerhart Hauptmann, Adelberger Strasse 8, 74076 Heilbronn
6   Начално училище Alt-Böckingen, Ludwigsburger Strasse 75, 74080 

Heilbronn-Böckingen
7   Начално училище Biberach, Bibersteige 9, 74078 Heilbronn-Biberach
8   Начално училище Frankenbach, Würzburger Strasse 38, 74078 

Frankenbach
9   Начално училище Horkheim, Hohenloher Straße 10, 74081 Heilbronn-

Horkheim
10   Начално училище Klingenberg, Sonnenhalde 25, 74081 Heilbronn-

Klingenberg
11   Училище Grünewald, Grünewaldstrasse 16, 74080 Heilbronn-Böckingen
12  Училище Ludwig-Pfau, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 Heilbronn
13   Уилище Rosenau, Bergstraße 40, 74072 Heilbronn
14   Уилище Silcher, Lenaustraße 8, 74074 Heilbronn
15   Училище Staufenberg, Staufenbergstraße 91, 74081 Heilbronn-

Anaesthesia
16   Училище Wartberg, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn
17   Училище Wilhelm-Hauff, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn

Специализирани средни училища
18  Училище Wartberg, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn
19  Училище Wilhelm-Hauff, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn

Смесени училища
20   Смесено училище Elly-Heuss-Knapp, Pfaffenhofener Straße 7-11,  

 
74080 Heilbronn-Böckingen

21  Училище Fritz-Ulrich, Karlstraße 104, 74076 Heilbronn

Средни училища
22  Средно училище Damm, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn
23   Средно училище Heinrich von Kleist, Kastanienweg 17,  

 
74080 Heilbronn-Böckingen

24  Средно училище Helene-Lange, Weststrasse 33, 74072 Heilbronn
25   Средно училище Luise-Bronner, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 

Heilbronn
26  Средно училище Mörike, Max-von-Laue-Straße 7-9, 74081 Heilbronn-
Anaesthesia

Гимназии
27   Гимназия Elly-Heuss-Knapp, Kraichgauplatz 17,  

 
74080 Heilbronn-Böckingen

28   Гимназия Justinus-Kerner, Max-von-Laue-Straße 1-3, 74081 Heilbronn-
Anaesthesia

29  Гимназия Mönchsee, Karlstrasse 44, 74072 Heilbronn
30  Гимназия Robert-Mayer, Bismarckstraße 10, 74072 Heilbronn
31   Гимназия Theodor-Heuss, Gymnasiumstraße 70, 74072 Heilbronn

Центрове за образование и консултации  
 
за деца със специални потребности (SBBZ)
32  Училище Gebrüder-Grimm, Schillerstraße 3-7, 74072 Heilbronn
33  Училище Neckartal, Grünewaldstraße 14, 74080 Heilbronn-Böckingen
34  Училище Paul-Meyle-Schule, Güldensteinstraße 32, 74081 Heilbronn-
Anaesthesia
35  Училище Pestalozzi, Geschwister-Scholl-Straße 8, 74072 Heilbronn

11ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА СРЕДНИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА



12 ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА СРЕДНИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Специализирани средни 
училища

Специализираните средни училища предоставят основно и разширено общо образование и се основа-

ват на близки до реалните положения и задачи.

Специализираните средни училища предлагат възможност за придобиване на свидетелство за завър-

шено основно образование след 9 клас или, ако е необходимо повече време, след 10 клас. Ако завър-

шите с добри оценки, можете също да получите свидетелство за завършено специализирано средно 

образование, междинно завършване на образование, след 10 клас. 

Специализирани средни училища са целодневни училища със следобедни часове в рамките на 3-4 дни. 

Предлагат се много работни групи. Вашето дете има възможност да обядва в столовата.

Специализираните средни училища имат силно професионално насочен профил. Професионалната 

ориентация се осъществява рано.

Професионален колеж Професионална гимназия

Училища:

Фамилно име Приоритети Цял ден Столова

Училище Wartberg Девиз: „Ние си принадлежим“
Работа-икономика-технология, 
Планиране на кариера
Характерност: 
Училище без расизъм

задължително
Пон., Вт., Чет.
до 15:50 часа; 
Предложение за 
доброволна работна 
група за сряда 

Да

Училище
Wilhelm-Hauff

Девиз: „Училище в средата”
Спортен профил, професионална 
ориентация Характерност: 
Обучение ориентирано към проектите

задължително
Пон.- Чет.
до 15:35 часа

Да

Свидетелство за завършено основно 
образование 9 или 10 клас

5 – 9 клас
Уроци на начално ниво

Свидетелство за завършено специа- 
лизирано средно образование 10 клас



13ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА СРЕДНИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Специализирани средни 
училища

Средно училище

Преход: Професионален колеж

Средното училище е утвърденият тип училище за придобиване на диплома за средно образование. Но-

вото е, че там също може да се запише със свидетелство за завършено основно образование (начално 

ниво).

Удостоверението за завършено средно образование формира добра основа за квалифицирана профе-

сия, изискваща обучение, както и за курсове за допълнително образование като професионална гим-

назия. 

Уроците се провеждат в клас. Постиженията се измерват освен чрез оценявана работа в клас, има и 

сертификати с оценки, след 6 клас и решения за преместване.

Училища:

Фамилно име Приоритети Цял ден Столова

Средно училище 
Damm

Мултикултурна, собствена концепция за 
езиково обучение, отбор по драконова 
лодка, множество спортни предложе-
ния, училищна музикална група 
Обмен на ученици чрез ERASMUS

доброволни работни 
групи

Не

Средно училище
Heinrich-von-Kleist

Двуезично обучение (английски)
Спортен профил
Училищна градина, печат BORIS

Помощ при задачите 
за домашна работа, 
предложение за 
работни групи, 
отворено предложе-
ние в училищната 
библиотека

Не

Helene-Lange
Средно училище

MINT (математика, информатика, 
природни науки и техника) училище
отдел култура, кетъринг работна група

Помощ при задачите
за домашна работа  
3 дни

Не

Luise-Bronner
Средно училище

Естествено учене, дни на открито, 
WSB сертификат (спорт и движение)

Възможно Пон. - Пет. 
12 - 17 часа

Да

Средно училище 
Mörike

Двуезично обучение, 
MINT профил, обучаващи треньори, 
училищна музикална група, спортни 
предложения
Печат BORIS,
Обмен на ученици чрез ERASMUS

Пон. - чет. 12:30 - 
15:40 ч.; Помощ при 
задачите
за домашна работа; 
отворена оферта за 
работни групи

Да

Класове 7 - 9 средно ниво Класове 7 - 9 начално ниво

Свидетелство за завършено 
основно образование10 клас

Ниво на ориентация средно ниво, клас 5 + 6 
(без повтаряне)

Свидетелство за завършено средно 
образование

Преход: Професионална гимназия
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Смесени училища
Смесеното училище е училище с високи постижения, което изисква и подпомага деца и младежи с раз-

лични таланти в съвместни учебни групи.

В смесените училища обучението се извършва съгласно образователните стандарти на основното учи-

лище, средното училище и гимназията. Възможно е различни предмети да се преподават на различни 

нива. Устната обратна връзка за контрол на учебните цели, редовните напътствия и разговори за учеб-

ното ниво заменят оценките. Доклади за развитие на обучението заменят класическите удостовере-

ния. В смесените училища никой не повтаря. Смесените училища са задължителни целодневни учили-

ща. Фазите на обучение и упражнение се провеждат в училище.

Училища:

Фамилно име Приоритети Цял ден Столова

Смесено училище 
Elly-Heuss-Knapp

Индивидуално обучение
Екипно обучение в клас 5 + 6
Профилен предмет спорт от 8 клас
Училищна градина, пчели, гора

Целодневно училище:
Пон., Вт. + Чет.
Допълнителни грижи 
са възможни всеки 
делничен ден от 7:30 
до 17:00 ч.

Да

Fritz-Ulrich
Училище

Социално ефективно училище, 
Театрален профил 5 + 6 клас
Гимназиални профили:  
 
Естествени науки/технологии,  
 
испански, музика/театър

Целодневно училище:
Пон. - Чет. от 8:15 – 
16:00 часа
Пет. 08:15 – 12:35 часа

Да

Свидетелство за завършено основно образование
след 9 клас

5 – 10 клас
Начално, средно и разширено ниво

На дадено дете може да бъде преподавано по различни предмети на 
различни нива (вътрешна диференциация) 

Свидетелство за завършено средно образование
след 10 клас

Преход към
професионални гимназии
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Гимназии
Общообразователната гимназия води до зрелостен изпит в клас 12, който Ви дава право да следвате в 

университет без ограничения. С прехвърлянето след 11 клас се придобива диплома за средно образо-

вание. Гимназиите имат широк спектър от образователни програми, като всяка гимназия има различ-

ни приоритети. Уроците са само на ниво Е, оценките на изпълнението се извършват чрез оценяване. 

В общообразователната гимназия се преподават немски език, математика, поне два чужди езика, об-

ществени науки, природни науки, музикални-художествени предмети и спорт. Всяка гимназия опре-

деля свои собствени приоритети в този спектър. Общообразователните гимназии очакват подчертан 

интерес към училищните проблеми и готовност за високи постижения. Следователно доброто владеене 

на немски език е важна предпоставка.

Училища:

Фамилно име Приоритети Цял ден Столова

Гимназия Elly-Heuss-
Knapp

Непрекъснато двуезично обучение с 
възможност за полагане на междунаро-
ден зрелостен изпит
Английски език от 5 клас, френски от 
клас 6, избор на профил от 8 клас:
- Език: (Основно руски или латински)
- Естествени науки/технологии

Пон.– Чет. 08:00 – 
15:30 часа
Помощ при задачите
за домашна работа;
предложение за 
работни групи

Да

Гимназия 
 
Justinus-Kerner

Училище MINT 1

Английски език от 5 клас, латински или 
френски език от 6 клас 
В 5 - 7 клас оркестрови класове
Избор на профил от 8 клас:- Естествени 
науки/технологии
- Езици (основен предмет испански)
- Визуални изкуства

Пон., Вт., Ср.
предложения за 
работни групи

Да

Гимназия
Mönchsee

Английски език от 5 клас, латински или 
френски език от 6 клас
Музикален профил е възможен още в 5-7 
клас
Избор на профил от 8 клас:
- Музика
- Естествени науки/технологии
- Език (основен предмет испански)

Пон., Вт., Чет. до 15:30 
часа

Да

Гимназия Robert-
Mayer

Обучение на изключително надарени 
деца: G8+
Английски език от 5 клас, латински или 
френски език от 6 клас,
Избор на профил от 8 клас:
- Естествени науки/технологии
- Език (основен предмет италиански)

Вт. + Чет.
Следобедни  
 
класове; Помощ при 
задачите за домашна 
работа; Предложение 
за работни групи

Вт., Чет.

Гимназия  
 
Thedor-Heuss

Английски и латински език от 5 клас
Избор на профил от 8 клас:
- Език (френски, гръцки, латински)
- Естествени науки/технологии

Пон. - Пет. помощ при 
задачите за домашна 
работа до 15:30 часа

Пон., Вт.

 
1-MINT: Математика-информатика-естествени науки-технологии
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Професионални гимназии
След успешно удостоверение за завършено средно образование или след завършване на 10 клас на 

общообразователна гимназия, има голям избор от професионални гимназии в Хайлброн, в които може 

да се получи обща диплома за средно образование, позволяваща продължаване в университет: 

Професионална гимназия Училище Адрес

Биотехническа гимназия (BTG) Училище Christiane-Herzog Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Гимназия по хранителни техноло-
гии (EG)

Училище Christiane-Herzog Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Гимназия за социални и здравни 
науки (SGG)
Профил: Социален

Училище Christiane-Herzog Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Гимназия за социални и здравни 
науки (SGG)
Профил: Здраве

Училище Peter Bruckmann Alfred-Finkbeiner-Str. 2
74072 Heilbronn

Техническа гимназия (TG)
Профил: Екологични технологии

Училище Johann-Jakob-
Widmann

Sichererstr. 17
74076 Heilbronn

Техническа гимназия (TG)
Профил: Мехатроника, 
Дизайн и медийни технологии,
Информационни технологии,
Технологии и управление

Училище Wilhelm-Maybach Sichererstr. 17
74076 Heilbronn

Бизнес гимназия (WG)
Профил: Икономика, международ-
на икономика

Училище Andreas-Schneider Längelterstr. 106
74080 HN-Böckingen

Бизнес гимназия (WG)
Профил: Икономика, международ-
на икономика

Училище на Gustav-von-
Schmoller

Frankfurter Str. 63
74072 Heilbronn
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Важни адреси:

град Хайлброн 
Служба за училищата, културата и спорта
Marktplatz 11
74072 Heilbronn
Телефон:07131 56-2410
Факс: 07131 56-3196
Имейл: schulkultsport@heilbronn.de

Общинска служба за образованието
Телефон: 07131 56-4219 
Имейл: clearingstelle@heilbronn.de

Град Хайлброн, 
Служба за семейство, младежта и възрастните 
граждани
Консултативен екип за бременност, 
семейни и специални житейски ситуации
Wilhelmstraße 23
74072 Heilbronn
Данни за контакт Консултативен център: 
Wollhausstraße 20, 74072 Heilbronn
Телефон: 07131 56-2648
Факс: 07131 56-3879
Имейл: bfe@heilbronn.de
Интернет страница: www.heilbronn.de

Град Хайлброн
Здравен отдел
Bahnhofstraße 2
74072 Heilbronn
Телефон: 07131 56-3540
Факс: 07131 56-3539, 
Интернет страница: www.heilbronn.de

Държавен орган по образованието Хайлброн
Rollwagstraße 14
74072 Heilbronn
Телефон: 07131 64-37700
Факс: 07131 64-37720
Интернет адрес: www.schulamt-heilbronn.de

Училищен център за психологически 
консултации
Rollwagstrasse 16
74072 Heilbronn
Телефон: 07131 64-37762
Факс: 07131 64-37760
Имейл: spbs@ssa-hn.kv.bwl.de
Интернет адрес: www.schulamt-heilbronn.de
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