Разяснителен лист към Въпросника
За ученички и ученици, напускащи Средното училище през 2021г.
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 съм маркирал с „да“ следното:
1.

Имам осигурено място за професионална квалификация.

2.

Ще посещавам следваща образователна степен в професиона лно училище.

3.

Ще завърша професионал на основополагаща година (BGJ/s).

4.

Ще продължа обучение то си в средното училище.

5.

По настоящем съм без място за професиона лна квалифика ция.

Уважаеми упражняващи родителските права, скъпи ученички и ученици, молим Ви да вземете
предвид следните указания:


Юноши без място за квалификация (JoA) задължително посещават професионално училище и поради това е
необходимо през първата учебна седмица да се явят в отговарящото за тях професионално училище. В тази
връзка се събират лични данни на ученичките и учениците (въпроси 1 до 5), които задължително се попълват.
Правно основание за това дава чл. 85 на Бавар-ския закон за възпитателно и учебно дело (BayEUG).
Адрес на професионалното училище: _________________________________________________________________








Данните, събрани чрез Въпросника, се предоставят от отговорната за тях образователна служба на съответното
про-фесионално училище.
Внимание: Данните служат за по-добрата организация на предложенията за юноши без място за квалификация и
не се предоставят на трети лица. Поради това е важно, ученичките и учениците, продължаващи да търсят място
за професи-онална квалификация да се обърнат самостоятелно към Агенцията по заетостта.
Преди началото на учебната година ученичките и учениците получават от отговорното за тях професионално учи лище съответно писмено уведомление. Ако при получаването на това уведомление ученикът/ ученичката вече не е
„юноша без място за квалификация“, моля непременно съобщете това на професионалното училище и посочете, в
кое друго професионално училище сте записан/а.
При неспазване на задължителното посещение на училище е възможно да бъдат предприети мерки за
упражняването му, в определени случаи това нарушение може да бъде преследвано с глоба.
Средните училища, професионалните училища, Образователният надзор и Агенцията по заетостта се стремят да
предоста-вят възможности за реализация в желаната от ученичките и учениците професия.

Благодарим за Вашето сътрудничество и за съвестното попълване на Въпросника и
желаем на сина Ви / дъщеря Ви много успехи в професионалната му / ѝ реализация.

