
Канцеларија за школу, 2707, 21.09.2020 

 

Где после основне школе?       
 
 
Која далје водећа школа је права за моје дете? Шта треба узети у обзир? 
 
 
 
Школска понуда у среднјој школи I и II у oбразовној регији Биелефелд 
 
Образовна регија Биелефелд располаже широком Образовном понудом. На тренутно 62 
градске и приватне школе у врстама школи као што су главне среднје школе (истиче), среднје 
школе, гимназије, стуџне среднје школе, свеобухватне школе, струџне школе или стручни 
колеџ и других стварају се темељи за успешно образовање. 
 
 
Школе у степену среднјој школи I и II се представлјају 
 
Нарочито ако се спремате да пређете са основне на средњу школу, питају се многи родителји: 
Која врста школе је исправна за моје дете? Која среднја школа карактерише који профил? 
 
Многе школе у степену среднјој школи I и II нуде заинтересованим родителјима и ученицама и 
ученицима информативни догађај, дан отворених врата и друге понуде, које утисак о школи, о 
школском концепту и школском животу преносе и конкретно о понуди одговарајуће школе 
информишу. Могући термини (обично од новембра до фебруара) и понуде објавлјују 
одговарајуће школе на својим интернет почетним страницама. 
 
Савети о избору школе 
 
При избору школе морају се узети у обзир следећи аспекти: 

 резултат знанја 
 

 радно понашанје 
 

 интереси 
 

 развој ученја 
 

 социјално понашанје 
 

 вештине 
 
Нарочито пресудно је радно и социјално понашанје детета. Како и колико су изражени 
различити аспекти радног и социјалног понашанја вашег детета? О овоме разговарајте са 
наставницима свог детета. 
 
Радно понашанје 

 спремност за ученје и извођење 
 

 издржљивост, концентрација и отпорност 
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 поузданост и пажљивост 
 

 способност размишлјанја, креативност и флексибилност 
 

 понашанје при решаванју проблема и одлучност 
 

 независност и самопоузданје 
 
 
Социално понашанје 

 способност сараднје и тимски рад  
 

 решаванје конфликата и толеранција 
 

 критична способност 
 

 услужност 
 

 спремност за преузиманје одговорности 
 

 сагласност и поштованје правила 
 
 

Још савета о избору школе: 
 
 
 Обратите пажнју на препоруку за прелазак на основну школу 

 
 Одговара ли (образовни) концепт школе потребама детета? 

 
 Која школа по вашем мишлјенју подржава ваше дете нај болје? 

 
 Које утиске сте стекли ви  / ваше дете од дана отворених врата? 

 
 Тема `пут до школе´: Дали је школа за ваше дете добро и сигурно достижна? 

 
 Дали је школа целодневна или полудневна школа? (јели брига у поподневним часовима на 

располаганју?) 
 

 Јели школа општинска или приватна школа? 
 

 Формирајте сами своје мишлјенје! Не препоручује се доносити одлуке на основу ,,наводне 
репутације`` школе. 
 
 

Полугодишнји извештај, обрасци за пријаву & упис 
 
У јануару се издају у основним школама полугодишнји извештаји и обрасци за пријаву и упис за 
општинске школе. Родителји добијају од основних школа нјихове деце образац за пријаву и 
упис. Исти тај испунјен образац на дан уписа и пријаве у општинску среднју школу са  собом 
донети. (Ако дете буде регистровано и уписано у приватну школу, родителји ће добити 
информације о прцесу уписа од одговарајуће приватне школе.) 



 

3 
 

 
У року од четири неделје пријаве и уписа (13.02.-12.03.2021) може се дете уписати у среднју 
школу. (Термини за пријаву и упис у приватну среднју школу се оријентишу обично према 
општинским школама.) Пријавлјиванје у среднју школу врши се у школској канцеларији / 
секретаријат одговарајуће СЕК I/II школе.  
 
 
 

 Испунјен образац за пријаву и упис (образац за пријаву и упис добијате од ваших 
основних школа) 
 

 Последнји полугодишнји извештај (4.разред) вашег детета из основне школе, 
уклјучујући препоруку за транзицију за облик школе 
 

 Извод из матичне кнјиге родјених (родни лист) вашег детета, које треба бити уписано у 
среднју школу 
 

 Ако је на располаганју: Доказ о пливачкој способности вашег детета (-> као на пример 
доказ значка звана ,,морски конјић``) 

 
 
 

Обавештенје о прихватанју или одбијанју? 
 
Одлука дали је ваше дете прихваћено у среднју школу, следи што је пре могуће након истека 
периода за регистрацију (најраније од 15.03.2021). О томе ћете добити писмену информацију 
из среднје школе. 
 
Ако вашем детету није дато место у школи коју сте изабрали (на пример јер није било доволјно 
школских места у школи), добићете од те надлежне школе обавештенје о одбијанју и 
оригинални образац. Са тим обавештенјем о одбијанју и оригиналним образцем можете ваше 
дете на некој другој среднјој школи уписати. Користећи листу која се стално актуализира, 
објавлјену и поставлјену на интернет страници од града Биелефелда, можете сами погледати, 
на којим среднјим школама у Биелефелду има још слободних места. 
 
Услед тренутне ситуације (`Корона-Вирус-пандемије`) молимо вас да пијавите ваше дете 
исклјучиво писменим путем (поштанским путем или убацити у школско поштанско сандуче) на 
желјеној и изабраној другој школи. 
 
 
Путни трошкови / школска путна карта / студентска путна карта 
Када добијате за ваше дете бесплатну школску путну карту? 
 
У школској години 2020/2021 је уведена школска путна карта. Нова понуда за Биелефелдске 
ученице и ученике општинских школа * важи као месечна путна карта за целокупни јавни 
превоз ниво цена БИ и неограничен је, даноноћно, током целе године (за пут и вожнју према 
школи и од школе као и за вожнју у слободно време и за времне школског распуста и одмора).  
Нова школска путна карта се преко школе наручује са потпуно испунјеном наруџбеницом.  Ту 
наруџбеницу је могуће наручити и онлајн преко Мобиел. Ближе информације о овоме у 
објавном листу трошкови школског путованја. 
Школска путна карта заменјује досадашнју школску путну карту**. Ученице и ученици са 
једним правом на школске путне трошкове добијају школску путну карту с попустом (заузврат 
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плаћанја месечног доприноса). Овлашћене ученице и ученици попут власнице и власника 
једног Биелефелд-пасоша са овлапћенјем за школску путну карту добијају ту исту школску 
путну карту бесплатно. За све, који немају овлашћенје за школску путну карту и са тим немају 
облашћенје за преузиманје путних трошкова, кошта нова школска путна карта као самоплатиоц 
месечно 29 евра. Ближе информације о условима наћи ћете у објавном листу путни трошкови 
ученика.     
Нова ÖПНВ-понуда за Биелефелдске ученице и ученике на општинским школама је од стране 
савета града Биелефелда 06. фебруара 2020 одлучена.Не постоји обавеза, да се та школска 
путна карта мора претплатити. Заиста је школски носач (град Биелефелд) са својом понудом у 
облику попуштене школске путне карте, своју обавезу школски пут да преузме, испунио. Стога 
је сваки други облик надокнаде путних трошкова исклјучен. 
 
*Ученице и ученици, који приватне школе похађају, могу понуду користити, ако је приватни 
школски носач споразум о сараднји са МоБиел завршио. Молимо вас да по потреби питате у 
приватној школи о томе. 
 
**Овлаштени корисници ученице и ученици са пребивалиштем ван Биелефелда добијају 
надалје једну другу путну школску карту. 
 
 
Средство за ученје 
 
Свакој ученици / сваком ученику ће школски носач дати средство за ученје за привремену 
употребу бесплатно (по одбитку личног доприноса) препустити / изнајмити (§96 школски 
закон). Родителји овде доприносе један лични допринос за сваку школску годину у среднјој 
школи I од максимално 34 € (од 102€) и у среднјој школи II од максимално 31 € (од 93). (У 
основној школи износи лични допринос максимално 16€ (од 48€) за средство за ученје.) Тај 
лични допринос изостаје у  случају да сте корисник социјалне помоћи, али не код корисника 
Хартз-IV. У изузетним случајевима могу средства за ученје, ако је врста средства за ученје 
потребна, за трајно кориштенје бити дозволјено. 
 
Не под појам за средства за ученје спадају предмети, који се у школском часу као предмети за 
употребу или средство за вежбанје користе. Они морају да се од стране родителја као дио 
опште личне опреме ставе на располаганје. Овде се уклјучују папир за писанје и папир за 
цртанје, оловке и рачунала свих врста, уклјучујући техничких помагала и остала радна средства. 
(Извор: Министарство просвете НРВ; 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulrecht/lernmittelfreiheit ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


