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УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

  Вие искате децата Ви да започнат ученичеството си в Дойче шуле. 

Училищният ни и педагогически опит показва, че в последните години е засилен 

интересът на родителите към нашето училище. Това се дължи на резутатите в обучението, 

на постиженията, които имаме, на учебните планове и програми, на учителския екип, на 

завоювания авторитет в световната система на Deutsches Sprachdiplom  (Немска езикова 

диплома), на отношението на Конференцията на министрите на образованието във ФР 

Германия, на признанието, което получаваме от университетите в Оксфорд и Кеймбридж 

за успешната съвместна работа. Като че ли най-важни обаче остават перспективите за 

избор на университети  в Европа, Америка и Австралия. Ние измерваме нашето 

образователно равнище с критериите и стандартите с най-високите в Европа и света. 

Разбира се, че в съвместната ни работа за постигане на най-високи езикови нива както в 

немския, така и в английския език сме дъжни да покриваме високите изисквания на 

Единната европейска езикова рамка, а това се констатира единствено от централите за 

управление на тези езикови системи - Sprachdiplom и сертификат от Cambridge. 

Заради успехите е усърдната ни работа, заради постоянството и резултатите 

училището ни е придобило правото да използва в логото си знаците на тези системи. 

Същите високи равнища преследваме и постигаме и по всички останали учебни 

дисциплини. 

 Ето защо трябва да сте наясно, че всички тези наши постижения, в това число и в 

спорта, се дължат на много, много, много работа, на много, много, много отговорност, на 

силно изразен стремеж, способности и възможности за надрастване на посредствеността. 

 При нас обучението е двустранен процес, при който много качествено и резултатно 

трябва да работят не само учителите, но и нашите ученици, подкрепяни и мотивирани  от 

своите семейства -  от своите родители. 

Драги родители, които желаете да запишете децата си в Дойче Шуле, преди да 

вземете окончателно решение за кандидатстване в училището, трябва да знаете, че нашите 

учебни планове и учебни програми предлагат по-големи обучителни натоварвания, които 

не са по силите и възможностите на всички деца. Тези натоварвания изискват огромен и 

резултатен труд, както в урочната работа в училище, така и при самоподготовката вкъщи. 

Драги родители, трябва да сте наясно, че децата Ви работят в конкурентна среда и 

продължаването на образованието им в прогимназиална и гимназиална степен се 

гарантира единствено и само от постигнатите резултати в учебния процес и на НВО. 

Досегашният ни опит показва, че още в първи клас ученици, които не могат да се 

справят с учебния материал, много бързо изостават. При такива деца дори  и с висока 

природна интелигентност при неполагане на ежедневен огромен труд следват 

психологически травми, които често водят до поява на неоправдано агресивно поведение 

на детето. Изоставането при усвояването на знанията може да доведе и до чувство за 

молоценност и редица други негативи. Успяващите ученици, онези които съумяват да 

постигат резултатност в ученето си и в самостоятелната си самоподготовка, изграждат у 

себе си системност и добра организация на полагания труд. Те постигат удовлетворението 

и радостта от успяването в училище. 

Драги родители, училищното ръководство и учителският екип на Дойче Шуле 

разчитат на това, че правилно ще  прецените възможностите и способностите на вашите 

деца, както и психическата им устойчивост на натоварвания, за да  се радваме на 

съвместни успехи. 

 Считаме за свое  професионано задължение да Ви информираме, че най-добрият 

мотив за избор на училище не е близостта по местоживеене.  

mailto:deuschule@yahoo


Драги родители, ръководството на Дойче Шуле и учителският екип са приели 

критерии към кандидатстващите деца. Те не бива да се нарушават както от нас, така и от 

вас. В училището е изграден и регламентиран ред, който изисква да бъде признат, да бъде 

приет и да се спазва от всички, които учат и работят в училището. Той е задължителен и за 

родителите на нашите ученици. Ето защо е много важно отношението на семейството към 

училището, както и очакванията на семейството от училището. 

 Много Ви молим, не търсете „връзки”, ходатайства, телефонни обаждания или 

„вратички” и други нерегламентирани начини да „уредите” децата си за ученици в нашето 

училище. Не използвайте възможностите на високи административни и партийни постове 

и „приятелства” за натиск върху учители и ръководство. Недопустими са и 

предпочитанията за класен ръководител или учители, тъй като всички педагози в Дойче 

Шуле са доказали нееднократно своето високо професионално майсторство. Това е под 

Вашето достойнство. Това уронва достойнството на училището. Това няма да е честно 

спрямо собствените Ви деца. 

Нека да разчитаме преди всичко на собствените си възможности, способности и на 

собствената си отговорност.  

Благодарим за разбирането! 

  

 

             От педагогическия екип и ръководството на Дойче Шуле 


