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8. Oktober 2021 

 

Заселване на ново място с деца 

на училищна възраст  

Всички новопостъпили в общините на кантон Цюрих деца и младежи на училищна 

възраст са оправомощени и задължени да ходят на училище. Това важи от самото 

начало на пребиваването им и не е зависимо от статуса на пребиваване. Към 

задължителното училищно образование спада и посещението на детска градина. 

Задължителна просвета 

Задължителната просвета трае единадесет години и приключва най-късно със 

завършването на основното училище. Тя може да бъде придобита и в частни 

училища, разполагащи със съответното разрешение на кантона. 

Навършилите четири години1 деца са задължени да започнат образованието си в 

началото на следващата учебна година с посещението на детска градина. Като 

крайна дата по отношение на рождения ден на детето е определен 31 юли. В кантон 

Цюрих задължителната просвета се счита за приключила при младежите, навършили 

16 години, като им се отдава възможност да довършат учебната година. 

Общественото основно образование не позволява свободен избор на училище. 

Децата ходят на училище по местожителство. Местната училищна служба (училищно 

настоятелство) разпределя децата към отделните училища. Родителите имат право 

да изберат децата им да посещават частно училище. Разноските за частното 

училище поемат те сами.   

Записване на децата 

Всяко едно новопостъпило в общините на кантон Цюрих дете трябва веднага да бъде 

зарегистрирано от родителите му в местната училищна служба (училищно 

настоятелство). Това задължение касае всички деца и младежи на училищна 

възраст. 

След като семейството се установи да живее в кантон Цюрих родителите се свързват 

с училищното настоятелство, за да обсъдят тръгването на детето на училище и да 

изяснят свързаните с това въпроси.  
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Адресите на местните училищни служби ще намерите тук: 

– в целия кантон:  

www.zh.ch/schulen 

– в града Цюрих: 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoer-

den.html 

Начало на обучението 

Училищното настоятелство насочва детето към едно от училищата. За 

разпределянето на детето в подходящ за него клас отговаря учебното ръководство. 

По възможност класът трябва де е съобразен с възрастта на детето. Ако детето не 

говори или не владее достатъчно добре немски език, то посещава допълнително към 

редовните учебни часове и часове по немски като втори език (ДаЦ). Класният 

ръководител на редовния клас оказва подкрепа на детето при интегрирането му и 

при усвояването на учебния материал. 

В градовете съществуват т.н. подготвителни класове, които децата посещават 

обикновено една година. Там те изучават немски език и се подготвят за 

прехвърлянето в редовен клас.  

Подготовка за професия 

Службата за младежи и консултации при избор на професия предлага консултации и 

информация, насочени специално към новоустановили се и чуждоезични родители. 

Услугата е наименувана «Integras». 

Училищата за избор на професия предлагат на чуждоезичните младежи и имигранти 

на възраст от 15 до 21 години специална подготвителна година с фокус върху езика и 

интеграцията („Berufsvorbereitungsjahr Sprache und Integration“). В този едногодишен 

курс младежите изучават преди всичко немски език. Допълнително там те 

придобиват знания, които са им необходими за по-нататъшното училищно 

образование или професионална подготовка.  

Службата за средни училища и професионална подготовка предлага курсове тип 

свръзка (Brückenangebote). Тези курсове запълват времето между задължителното 

училищно образовние и първата професионална подготовка. Те са предвидени за 

младежи, които още не са си намерили място за професионално обучение или на 

които им е още рано да си избират професия.   

http://www.zh.ch/schulen
http://www.zh.ch/schulen
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/neu-in-der-schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html
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Допълнителна информация за родители 

– Информация за родителите относно основното образование в кантон Цюрих, 

включително детска градина 

– Обучение по немски език като втори език 

– Доброволно обучение на чуждоезични деца по майчиния им език (първи език) 

– Обзор на всички нива на образователната система на кантон Цюрих 

– Списък с линкове за емигрантки и емигранти по въпроси, свързани с интеграцията, 

образованието и работата 

 


