
 

 

 
 
 

Записване за начално училище учебна година 2023/2024 
 
 
Уважаеми родители, уважаеми настойници,  
вашето дете ще трябва да посещава училище през следващата учебна година (всички деца, 
които навършат 6 годишна възраст ,до и включително 30 септември 2023 г.) и следователно 
трябва да бъде регистрирано в основно училище по ваш избор.  Общинските начални училища 
и религиозните начални училища, спонсорирани от град Хаген или друга община (държавни 
училища), но също и държавно признати заместващи училища с частно спонсорство (частни 
училища), са на ваше разположение за това.   
 
1.) Регистрация в най-близкото държавно основно училище:  
За всяко дете, чието място на пребиваване е Хаген, има приоритетно право на прием в най-
близкото държавно училище, при условие че капацитетът за прием, определен от училищните 
власти, не е надвишен.  Най-близкото училище е училището с най-кратко разстояние пеша.  В 
случай на религиозно училище трябва да се вземе предвид и принадлежността на детето към 
съответната деноминация.  Другите деца се добавят само когато училището все още има 
свободен капацитет за прием.  
 
 2.) Записване в друго училище:  
Приемът в по-отдалечено държавно основно училище може да се осъществи само при наличие 
на свободни места след провеждане на процеса на прием за всички онези деца, чието училище 
е най-близо до местожителството им.  В случай на религиозно училище трябва да се вземе 
предвид и принадлежността на детето към съответната деноминация.  Пътните разходи на 
учениците се покриват само до най-близкото училище, ако най-кратката разумна разходка е 2,0 
км .  Ако законните настойници изберат училище, което е по-далеч, пътните разходи няма да 
бъдат покрити.   
 
3.)Деца със специални нужди от подкрепа:  
Ако детето ви се нуждае от специална подкрепа или има увреждане или увреждане, моля, 
използвайте една от срещите с училищното ръководство (вижте по-долу), преди да се 
регистрирате.  Там ще получите информация как да постъпите.  Това важи и ако искате да 
запишете детето си в училище за деца със специални нужди.  
 
 Може да се случи училището, което желаете да посещавате, да не приеме всички записани 
деца.  След това се взема решение за приемане като част от регламентирана приемна 
процедура.  Следователно вие сте длъжни да докладвате незабавно писмено всички промени в 
данните си за контакт (по-специално адреса) до образователния орган за град Хаген с тема: 
„Дете, записано в училище (докато решението за приемане бъде взето писмено от съответното 
училище).  Място в училище, получено чрез ,предоставяне на неверни данни, може да бъде 
оттеглено със задна дата.  След като детето ви бъде прието, моля, уведомете директно 
приемащото училище за всякакви промени в данните.  Регистрацията на всички начинаещи в 
държавните училища и деноминационните училища на град Хаген се извършва изключително 
по пощата до град Хаген, Министерство на образованието, Rathausstr.  11, 58095 Hagen и може 



да бъде направено веднага.  Като алтернатива можете да пуснете регистрацията в пощенската 
кутия на кметството, Rathausstrasse 11.   
 

Последната дата за получаване на вашата регистрация е 23.09.2022 г Само ако вашата 

регистрация е получена до тази дата, тя може да бъде взета предвид в процеса на 
разпределяне на местата в училище.  Вероятно ще получите известие за приема на детето си 
до края на януари 2023 г. директно от училището, а не от община Хаген.  Моля, до тогава да се 
се въздържате ,от въпроси относно приема . 
Информация за възможностите за консултиране през периода,е  посочена по-долу: 
Двама ръководители са на Ваше разположение лично и по телефона за всички въпроси, които 
могат да възникнат на телефонен номер 02331-207-2669 или в Rathaus I, Rathausstr.  11 стаи B. 
357 . 
 
Планирани са следните срещи за консултиране : 
 
- понеделник, 12 септември 2022 г., от 10:00 до 12:30 ч. и от 14:30 ч. до 17:00 ч.  

- вторник, 13 септември 2022 г., от 10:00 до 12:30 ч. и 14:30 ч. до 17:00 ч. 12:00 ч.,  

- сряда, 14.09.2022 г., от 10 до 12:30 ч. и от 14:30 ч. до 17:00 ч.  
- четвъртък, 15.09.2022 г., от 10 до 12:30 ч. и 14:30 ч. до 17:00 ч.,  
- петък, 16 септември 2022 г., от 10:00 до 12:30 ч.   
 
Извън тези часове телефоните и офисите не се обслужват!  На фона на известните ограничения, 
дължащи се на корона пандемията, не са изключени промени в часовете за консултации.  
Можете да научите за текущото състояние на началната страница на град Хаген 
http://BLOCKED/www.hagen.de, включително информация за процедурата по регистрация, 
някои от които са преведени и на други езици.   
 
Pегистрация на ученици 
Начална страница Stadt Hagen: 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-48SV-0301 
 
Моля, имайте предвид, че служителите на общинската училищна администрация или 
образователната администрация на град Хаген не могат да дадат никакви съвети и 
следователно не могат да отговорят на никакви  въпроси.  Затова ви моля да се въздържате от 
подобни запитвания.   
Най-добри пожелания 
общинския съветник Рингенберг  
 
 

Задължителното училищно обучение на вашето дете и произтичащото от това родителско 
задължение да регистрирате детето си в начално училище налага обработването на вашите и 
на вашето дете лични данни.  Правното основание за обработката на тези данни е член 6, 
параграф 1, клауза 1, буква c) или e) от Европейския общ регламент за защита на данните 
(GDPR) във връзка с параграф 1 от Закона за образованието за провинция Северен Рейн-
Вестфалия ( Закон за образованието на Северен Рейн-Вестфалия) от 15 февруари 2005 г., както 
и наредбата за обработката на данни от ученици и родители ( VO - DV I , източник : преработен 
официален сборник с училищни разпоредби в Северен Рейн-Вестфалия ( BASS ) номер 10 -44 № 
2.1 ) от 14 юни 2007 г., всички в актуалната версия.  - За декларацията за защита на данните 
началната страница на град Хаген е http://BLOCKED/www.hagen.de/irj/portal/FB-DS-03 
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