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Преглед за записване в училище (ПЗУ) в Баден-Вюртемберг

За да могат всички деца да започнат училище възможно най-добре, те се преглеждат от здравната
служба преди започване на училище. Това се нарича преглед за записване в училище - съкратено ПЗУ. На ПЗУ
се гледа, дали децата са здрави и как се развиват.

ПЗУ определя състоянието на развитие на детето на
• Зрение и слух
• Височина и тегло
• Език
• Моторика
• Рисуване и писане
• Основни математически умения
• Поведение

В Баден-Вюртемберг прегледът на бъдещите първокласници започва до 2 години преди започване на училище.
Така родители и педагози имат достатъчно време да подпомагат деца, които се нуждаят от подкрепа.

ПЗУ се състой от две стъпки: Стъпка 1 в предпоследната година в детската градина (23 до 12 месеца преди
записване в училище) и стъпка 2 в последната година в детската градина (няколко месеца преди записване в
училище).

Участието в ПЗУ е задължително за всички деца. За първата част (стъпка 1) са поканени децата, които до лятото
ще навършат 5 години. Втората част (стъпка 2) се отнася за деца, които са записани за училище. Тази част
обаче е необходима за деца, които са помолени за това от здравната служба.

ПЗУ се извършва от медицински персонал. Всички резултати са предмет на медицинска тайна. Само, ако
родителите позволят, здравната служба може да разговаря с детската градина, училището или друг лекар за
резултатите („освобождаване от медицинска тайна“). Родителите трябва точно да обмислят дали искат да се
съгласят с това.

Как протича прегледът за записване в училище?
Родителите получават покана от здравната служба, както и въпросник. Попълването е доброволно, но
целесъобразно.

За прегледа родителите носят със себе си имунизационния паспорт на детето, жълтата карта (международен
сертификат за ваксинация или профилактика) и въпросника (доброволно). Във въпросника за родители,
родителите са помолени да представят информация

за важни предишни заболявания,
лекарски прегледи (напр. очен лекар) и
за проведени терапии (напр. логопедия).

Данните във въпросника за родители ще помогнат на медицинския персонал, правилно да преценят детето.

Ако детето посещава детска градина, педагогическия персонал също ще бъде разпитан за етапа на развитие на
детето. Родителите трябва да се съгласят с това.

Стъпка 1
В стъпка 1 се провежда профилактичен преглед („скрининг“). Тя се провежда обикновено в детската градина, за
да може децата да са в позната среда. Родителите присъстват на прегледа. За датата на прегледа ще
информира детската градина.
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След скрининга, здравната служба ще реши дали са необходими допълнителни прегледи.

Ако прегледа е приключил, родителите ще бъдат информирани за резултатите. Към това спада и преценка: Или
развитието на детето отговаря на възрастта или се препоръчва, например логопедия или ерготерапия.

Стъпка 2
Стъпка 2 се извършва в последната година в детската градина, няколко месеца преди записване в училище. Тук
преди всичко се преглежда здравето на детето. Проверява се, дали детето е достатъчно в добра форма, за да
участва в училищни занятия („способност за посещение на училище“).

Ако детето посещава детска градина, педагогическия персонал също ще бъде помолен да даде информация за
етапа на развитие на детето. Родителите трябва също отново да се съгласят. Здравната служба решава въз
основа на данните и резултатите от стъпка 1, дали са необходими други прегледи.

За деца, които не посещават детска градина, стъпка 2 се предвижда винаги.

Отлагане
Здравната служба дава в края на ПЗУ препоръка на училището, което отговаря за местоживеенето на детето.
Между другото може да бъде препоръчано отлагане. Това означава, че детето би трябвало да тръгне на
училище едва от 7 години - не както е обичайно от 6 години. Здравната служба може да препоръча посещение
на училище за деца със специални педагогически нужди.

Прегледът за записване на училище се обяснява също и във видео №2: www.wegweiser-bw.de/bg/videos

https://www.wegweiser-bw.de/videos

