
Овај пројекат је суфинансиран
из средстава Фонда за азил,
миграције и интеграције.

СЕКУНДАРНА ОБЛАСТ I – ШКОЛЕ ЗА ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

СТЕПЕН ОПШТЕГ 
ОБРАЗОВАЊА

ЗАВРШЕНА РЕАЛНА 
ШКОЛА

СТЕПЕН СРЕДЊЕ 
ЗРЕЛОСТИ

СТРУЧНА МАТУРАОПШТА МАТУРА

ВИШИ ГИМНАЗИЈСКИ РАЗРЕДИ 
И ПРЕЛАЗНЕ ШКОЛЕ (НПР. FOS -
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА)

СТРУЧНA ОБУКА 
(УЗ ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ИЛИ
САМО ШКОЛСКА НАСТАВА)

ГИМНАЗИЈА РЕАЛНА ШКОЛА НИЖА СРЕДЊА ШКОЛА

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ НЕМАЧКИ 
ШКОЛСКИ СИСТЕМ?
Имате децу школског узраста? Овде ћете добити преглед различитих степена 
образовања и типова школа, као и неколико корисних савета како да своје дете 
подржите током успешног школовања у Немачкој:

ШКОЛОВАЊЕ ЈЕ 
ВЕЋ ЗАПОЧЕТО

МОЈЕ ДЕТЕ ИМА
А. < 5 ГОДИНА
Б. > 5 ГОДИНА

У зависности од савезне покрајине, основна школа траје 4 или 6 година. То су прве године Вашег детета у школи – 
учествујте у овом искуству! Да бисте сазнали како се дете сналази у школи и да ли се добро слаже са осталом децом, важно 
да учествујете у понудама организованих дружења родитеља или данима предвиђеним за разговоре с родитељима.

У последњој години одлучује се о наставку образовања. У ту сврху наставници издају препоруку школи (тзв. „препоруку за 
прелаз“) која се заснива на оценама и личној процени детета.

ПРИМАРНА ОБЛАСТ – ОСНОВНА ШКОЛА

Иако типови школа нису исти у свим савезним покрајинама, у начелу може да се заврше три степена 
образовања: опште образовање, реална школа и гимназијска матура. У неким школама (нпр. средња 
школа за опште образовање), могу да се заврше два или сва три степена.

СЕКУНДАРНА ОБЛАСТ   

СЕКУНДАРНА ОБЛАСТ II – A. СТУДИЈЕ ИЛИ  – Б. СТРУЧНА ОБУКА

Информације о томе која основна школа је додељена Вашем месту пребивалишта, тј. да ли 
можете сами да је изаберете, као и информације о упису, можете да добијете од службеног тела, 
надлежног за питање школства, градске управе или на интернет страници Министарства за 
културу Ваше покрајине боравка.

Приликом пријаве ћете добити термин за тестирање код школског лекара.

Разговарајте пажљиво са својим дететом и његовим наставницима о томе који је тип школе најбољи
за њега. У неким савезним земљама омогућена је и пробна настава.

Информације о различитим типовима школа на страницама www.kmk.org и www.bmbf.de 

Интерактивни графички приказ типова школа на страници www.bpb.de

Контролна листа за избор школе на страници www.bamf.de

ИЗБОР ШКОЛЕ ЗА ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ОБДАНИШТА

Деца старија од 3 године (у неким установама и млађа) 
могу да се упишу у стандардна обданишта или
она са продуженим боравком (Kita). То су места 
остваривања првих сусрета са другом децом, а
немачки језик се ту учи кроз игру.

Преглед облика боравка на адреси www.bildungsserver.de

Преглед педагошких концепата и претраживач обданишта 
на страници www.kita.de

Опште информације и контролна листа за избор обданишта 
на страници www.bamf.de

ТЕСТИРАЊЕ ЗА УПИС

Циљ тестирања је да се утврди да ли је Вашем детету у некој области потребна помоћ пре уписа.

Школски лекар тестира физички развој, менталне способности и, нарочито код деце са досељеничком
позадином, познавање немачког језика.

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И РОДИТЕЉЕ

За породице с досељеничком позадином постоје 
специјалне понуде чији је циљ да деци и
родитељима помогну да се снађу у немачком школском 
систему и унапреде учење језика.

Понуду језичких и интеграционих курсева пронаћи ћете 
на страници www.bamf.de 

Понуду образовања за родитеље пронаћи ћете на страници 
www.bildungsserver.de

На који начин родитељи могу унапредити учење језика код 
деце на страници www.familienhandbuch.de

или квалификациони степен 
главног образовања после 9. 
разреда

завршни испит после 10. 
разреда

гимназија до 10. разреда без 
завршног испита

За упис у ове школе потребно је 
похађање гимназије до 10. разреда или 
диплома реалне школе

Стручно оспособљавање је могуће по 
завршетку свих школа

ПРЕЛАЗНЕ ШКОЛЕ

И по завршетку образовања постоји 
могућност накнадног стицања дипломе 
вишег степена и студирања.
Универзитетска диплома може да увећа 
шансе на тржишту рада.

Информације о поступку и месту признавања диплома надлежном у немачкој покрајини у којој
боравите пронаћи ћете на адреси www.anabin.kmk.org. 

Уколико школовање још није окончано, Ваше дете може да се упише и без званичног поступка
признавања. За ово је надлежно руководство школе уз договор са службеним телом, надлежним за
питање школства. Одређивање разреда обично се врши путем пробне наставе.

ПОДСТИЦАЊЕ 
УЧЕЊА МАТЕРЊЕГ 
ЈЕЗИКА

Познавање страних језика 
може да буде од користи у 
школи и на послу. Због тога 
треба унапређивати и учење 
матерњег језика. 
Информације на страници 

www.bamf.de
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ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛУ

ПРИЈАВА И ТЕСТИРАЊЕ

„QUALI“

У неким савезним покрајинама 
постоји и могућност стицања 
дипломе завршене ниже средње 
школе са квалификацијом. У 
питању је испит који се полаже 
на крају 9. разреда. 

Овај испит није обавезан, али 
олакшава проналажење 

места за стручну обуку у 
неком предузећу.

НА ПРАВОМ 
ПУТУ?

Уколико се испостави да је 
Ваше дете преоптерећено или 

недовољно мотивисано одабраном 
школом, у начелу постоји 
могућност промене типа школе. 
Можете сазнати како се Ваше 
дете сналази у настави и 
тако што ћете му помоћи 

при изради домаће 
задаће.

ФИНАНСИЈСКА 
ПОДРШКА ТОКОМ 

ШКОЛОВАЊА 

Уколико Ваше дете за време 
школовања не живи код куће, има 
право да поднесе захтев за финансијску 
подршку према Савезном закону о 
унапређењу образовања. Исто важи и за 
високо образовање, с тим што студенти 
морају да рефундирају половину 
исплаћене финансијске помоћи. 
Информације о предусловима и 

регулативи за досељенике наћи 
ћете на страници 

www.bafoeg.de

ПОСЕБНЕ 
ПОТРЕБЕ 

У случају менталног, физичког 
или сензорног хендикепа, Ваше 
дете ће похађати специјалну
школу са посебном подршком. 
О томе да ли постоји потреба 
специјалне педагошке 
подршке, одлучује Школска 
управа у одвојеном 

поступку.

ИНИЦИЈАТИВА 
РОДИТЕЉА

Можете активно да 
учествујете у организацији 
школске свакодневнице, на 
пример учешћем у школским 
одборима, као што је      
Родитељски савет.
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ПРИЗНАВАЊЕ ШКОЛСКИХ ДИПЛОМА И УПИС

НЕ




