
Училищната система в Северен Рейн-Вестфалия 
Достъпен и кратък обзор



Информация и консултация
Северен Рейн-Встфалия предлага широка гама от училища. Всички деца и 
младежи получават много добри възможности за образование според техните 
способности, потребности и умения. Тази информационна брошура ще Ви даде 
обзор на възможностите за обучение. Подробна информация може да полу-
чите в училищата, училищните инспекции и регионалните инспекции на обра-
зованието. Имигрантите (преселниците) могат да се обърнат към Общинските 
интеграционни центрове. Интеграционните центрове предоставят обща инфор-
мация и консултация за преминаването от една образователна степен в друга, 
обхващаща целия образователен процес.

Тук ще откриете лицата за контакт във Вашата община: 
www.mkjfgfi.nrw/kommunale-integrationszentren 
Подробна информация за учебната система в Северен Рейн-Вестфалия има на 
www.schulministerium.nrw 

Задължителното образование 
Според закона за предучилищно и училищно образование на Северен 
Рейн-Встфалия, децата от шест годишна възраст подлежат на задължително 
обучение. Децата навършили шест години до 30 септември на съответната 
година, подлежат на задължително обучение. Новата учебна година винаги за-
почва след шест седмична лятна ваканция и почти винаги се застъпва с летни-
те месеци. Децата в ученическа възраст са задължени да посещаването учебно 
заведение минимум 10 години. Като начало децата започват обучението си в 
начални училища от 1–ви до 4–и клас, след това продължават в средни учили-
ща от 5–и до края на края на I-ата средна степен на образованиe. Всеки ученик 
е задължен да посещава учебно заведение до навършване на 18 годишна 
възраст или до успешно завършване на II-а образователна степен, след което 
младежите и девойките трябва да се запишат в професионален колеж или в 
средно училище с горна гимназиална степен. Всеки, започнал професионално-
то си обучение до навършване на 21 годишна възраст е задължен да продължи 
до завършване на обучителния етап. 

Специална педагогическа помощ 
Учениците със специални образователни потребности, които имат необходи-
мост от специална педагогическа помощ, могат да я получат в общообразова-
телно училище с подкрепата на ресурсен учител или в училище със специални 
образователни потребности (помощно училище). Изборът се извършва от роди-
телите.
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Училищната система в Северен Рейн-Вестфалия

 

Grundschule (Primarstufe) Начално училище (начално образование)  
Образователният път на детето започва в началното училище. То обхваща  от 
1-ви до 4-ти клас. Децата получават индивидуална подкрепа от самото начало, 
като се съобразяват с техните лични способности и интереси. Предават се ос-
новни познания, способности, умения и ценности. 
 

Sekundarstufe I (Средно образование I степен) 
Основата за средно образование I степен е началното училище. В Северен 
Рейн-Вестфалия средно образование от I степен дават следните видове училища:  
   ▸  Hauptschule [основно училище] (5-10 клас)  
   ▸  Realschule [реално училище] (5-10 клас) 
   ▸  Gymnasium [гимназия] (5-9 клас) 
   ▸  Gesamtschule [обединено училище] (5-10 клас) 
   ▸  Sekundarschule [средно училище] (5-10 клас).



Hauptschule [основно училище]  
Основното училище дава на учениците основно общо образование. Занятията 
са силно ориентирани към практиката, давайки най-вече подготовка за про-
фесионално обучение. При стажа учениците се запознават с изискванията на 
работната среда. Освен това стажът и трудовото обучение дават подготовка 
за избора на професия и професионалното обучение. 
 

Realschule [реално училище]  
Реалното училище дава разширено общо образование и създава основата за 
по-нататъшното професионално и училищно обучение. При занятията в еднак-
ва степен се стимулират способностите и уменията по теория и практика. В 
съответствие с това обучението е ориентирано към практиката, но предлага и 
академично обучение. 
 

Gymnasium [гимназия]  
Гимназията предлага задълбочено класическо образование. Учениците придо-
биват знания и умения, които са необходими за следване във ВУЗ или спе-
циализирани професионален гимназии. В гимназиите се придобива средното 
образование I степен (от 5-10 клас) и следващата тригодишна горна гимнази-
ална степен (средно образование II степен от 10-13 клас). учениците добиват 
знания и умения, които са необходими за следване във ВУЗ или качествено 
професионално обучение. Тя обхваща в непрекъснат курс на обучение както 
средното образование I степен (5-9 клас), така и следващата тригодишна гор-
на степен на гимназията (средно образование II степен). 
 

Gesamtschule [обединено училище]  
Обединеното училище дава подготовка за професионално образование и 
следване във ВУЗ чрез диференцирана система на обучение. В него могат да 
учат заедно ученици с различни способности. Не се извършва разпределение 
на учениците по курсове на обучение както в основното училище, реалното 
училище и гимназията. С цел да се отговори на различните знания и способ-
ности на учениците, по някои предмети се предлага обучение на две нива 
(основно и разширено ниво). Обединеното училище обхваща средното образо-
вание I степен (5-10 клас) и следващата тригодишна горна гимназиална степен 
(средно образование II степен).  



Sekundarschule [Средно училище] 
 
В средните училища учениците (девойки и младежи) с различни знания, 
компетенции и умения могат да се обучават заедно. Този образователен етап 
подготвя учениците, както за професионална степен на образование, така и за 
горна гимназиална степен.Обучението в този образователен етап предлага и 
гимназиални стандарти от 5 до 10 клас. Всяко средно училище е обвързано и 
кооперира с поне едно училище с горна гимназиална степен.   
 

Förderschule [помощно училище] 
 
Някои ученици със специални образователни потребности, поради специфика-
та им на развитие и обучение се нуждаят от специална подкрепа. Тези уче-
ници имат право на специална образователна подкрепа. По правило, всички 
ученици със специални образователни потребности учат в стандартни учили-
ща. Родителите, също така, имат право да изберат и специализирано училище 
за деца със специални образователни потребности. Акцентира се върху седем 
типа специални потребности:  
   ▸  учение, 
   ▸  език, 
   ▸  емоционално и социално развитие, 
   ▸  когнитивно възприятие / виждане, 
   ▸  слухово възприятие / комуникация, 
   ▸  интелектуално развитие, 
   ▸  развитие на моториката и физическите способности. 
  

Sekundarstufe II [Средно образование II степен]  
 
Средното образование II степен продължава и разширява образователно-въз-
питателния процес от предходната степен. То се разделя на средно с общо-
образователно направление  (горна гимназиална степен) и средно с профе-
сионално направление (професионален колеж). 
 

Gymnasiale Oberstufe [горна степен на гимназията] 
 
В горната степен на гимназията учениците продължават своето общообра-
зователно обучение. В Северен Рейн-Вестфалия горната степен може да се 
посещава в гимназия, обединено училище или професионална гимназия. С



успешно издържаната матура в края обучението на горната гимназиална сте-
пен се придобива общо свидетелство за завършено средно образование 
на съответната степен. Получаването на обща степен за средно образование 
от професионална гимназия е съчетано с професионална квалификация. Ус-
пешно издържаната матура дава възможност за продължаване на обучението 
по различни програми в специализирани ВУЗ и университети. 

Berufskolleg [Професионален колеж] 
В професионалните колежи учениците получават възможност за професио-
нално обучение, което дава 

▸ професионална ориентация, 
▸ подготовка за професия или следване, 
▸ професионална квалификация или 
▸ възможност за повишаване на професионалната квалификация 

Паралелно с това във всички нива на обучение в професионалните колежи е 
възможно да се придобие или навакса общообразователно ниво и да се дос-
тигне до завършване на горна гимназиална степен с професионална квалифи-
кация. 

Допълнителна информация 

Допълнителна информация ще получите в училищата, училищните инспекции 
и регионалните инспекции на образованието, както и в интернат на 
www.schulministerium.nrw 

Тук ще откриете лицата за контакт във Вашата община: 
www.mkjfgfi.nrw/kommunale-integrationszentren

Импресум 
Издател: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
Völklinger Straße 49 | 40221 Düsseldorf | Telefon 0211 5867-40 
poststelle@msb.nrw.de | www.schulministerium.nrw 
Foto: iStock@kali9 
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