Към Въпросника за учащи се

Въпросник
За ученички и ученици, напускащи Средното училище през 2019г.
Не важи за ученички и ученици, успешно завършили М-потока!.

Регионална образователна служба:

Средно училище:

Ученик / ученичка:
клас:
роден(а) на:
Фамилно име, собствено име (+ бащино име):
Адрес:

При точки от 1 до 9 моля отбележете само отнасящото се до Вас (с „да“ можете да отговорите само
веднъж).
1.
Имам осигурено място за професионална квалификация и подписаният договор за професионална
квалификация е наличен.
да
не
Ако да, квалификация по професия:
Фирма, в която ще се извършва квалификацията:

2.

Ще посещавам следваща образователна степен в професионално училище (редовна форма на обучение,
напр. специализирано професионално училище, стопанско училище (Berufsfachschule, Wirtschaftsschule); писмено потвърждение от това училище е налично.
да
не
Ако да, име на училището:

3.

Ще завърша професионална основополагаща година (BGJ/s) в професионално училище
и писмено потвърждение от това училище е налично.
да

не

Ако да, име на училището:

4.

Ще завърша професионална подготвителна година (BVJ) или ein професионална интеграционна година
(BIJ) в професионално училище и писмено потвърждение от това училище е налично.
да
не
Ако да, име на училището:

5.

Ще посещавам професионално-интеграционен подготвителен клас (BIK/V)
в професионално училище.

да

не

да

не

Ако да, име на училището:

6.

Ще посещавам професионално-интеграционен клас (BIK)
в професионално училище.
Ако да, име на училището:

7.

8.

9.

Ще завърша учебно мероприятие за професионална подготовка (BvB) от Агенцията
по заетостта и имам писмено потвърждение за това.

да

не

Ще продължа обучението си в това или в друго средно училище (за да повторя класа
или за да се включа в М-потока)
да

не.

Точки 1 до 8 не се отнасят за мен, тоест аз съм понастоящем юноша
без място за професионална квалификация.

да

не

Ако отговорът на въпрос 9 е „да“, моля да се отговори и на въпроси 10 и 11. .
10.
Желая да посещавам клас в някое от намиращите се в близост професионални училища със следната
професионална насоченост:
Техника (занаяти и индустрия)
Икономика (търговия и услуги)
Общество (домакинство, прехрана и здравеопазване)
-

Моля, обърнете! -Продължава на следващата страница!
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11.

Ще завърша средното училище през …………………….
без диплома от
с диплома от средсредното училище

ното училище

с квалифицирана диплома от средното училище

По предмета немски език очаквам да покажа следния успех (оценка):

*
*
*

Към този формуляр е приложен и Разяснителен лист – за теб и за твоите родители/настойници.
Моля, пренеси отговорите на горните въпроси и в разяснителния лист!
Моля, предай в срок попълнения Въпросник при класния си ръководител.

Данните от въпросите от 1 до 9 служат за по-доброто проследяване на спазването на задължителното посещаване
на училище. Затова е задължително да се отговори на тези въпроси (чл. 85 на Баварския закон за възпитателно и
учебно дело. Отговорите на въпроси 10 и 11 са по собствено желание. Когато на тези въпроси е даден отговор, на ученичката /
ученика може по-лесно да бъде предложено алтернативно решение, ако той / тя не е намерил/а място за прфесионална
квалификация. Данните, събрани чрез Въпросника, се предоставят от отговорната за тях образователна служба на съответното
професионално училище. Данните не се предоставят на трети лица.

Отговорил/ли съм/сме на въпросите 10 и 11 и се съгласявам/е с предоставянето на тези данни на
отговарящата в случая образователна администрация и съответното професионално училище. Получих/ме
разяснителния лист.
място, дата

подпис на родители / настойници

подпис на ученика / ученичката

Ако не сте дали отговор на въпроси 10 и 11 и не сте се съгласили с предоставянето на Вашите данни, е
необходимо, ученикът/ ученичката въпреки това да се яви в началото на учебната година в отговарящото за
нея / него професионално училище.

