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Предучилищно образование  
Обхваща деца от 0 до 6 годишна възраст. Разделя се на два етапа от по 3 
учебни години всеки един от тях. 
По отношение на съответствието между класа и възрастта на Вашето дете, 
трябва да знаете, че винаги се броят годините, които навършва то през 
календарната година, през която започва съответната учебна година. Например, 
за уч. 2006-2007 г. тригодишни се смятат учениците, които навършват тази 
възраст през цялата 2006 г. 
 
Първият етап, от 0 до 3 години, се провежда в държавни училища за 
предучилищно образование или в частни учебни заведения за предучилищно 
образование. 
 
Вторият етап, от 3 до 6 години, се провежда в учебни заведения за 
предучилищно образование. Обучението е безплатно в държавните и 
субсидираните от държавата частни училища. Разполагат с учители с нужната 
квалификация. Учебните предмети са адаптирани към нуждите на децата и са 
независими от другите образователни степени в учебното заведение. Има часове 
за подпомагане и ранно обслужване на образователните  потребности. 
Този етап не е задължителен, въпреки че училищната администрация е длъжна 
да осигури достатъчен брой места за всички ученици, които желаят да се 
обучават в този втори етап. 
През първите дни на учебната година се осъществява прогресивно или 
постепенно въвеждане на тригодишните ученици. Това е т.н. “период на 
адаптиране” - процес, който изисква съвместното участие на родители, учители и 
училищна общност за да може интегрирането на децата в училищния живот да 
стане възможно най-плавно и  правилно. 
 
Начално образование 
Обхваща деца от 6 до 12 годишна възраст и е разделено на три цикъла от по 2 
години всеки един от тях, т.е., общата му продължителност е шест учебни години. 
То е задължително и безплатно в държавните и субсидираните от държавата 
частни училища за начално образование. 
Има общообразователен характер и целта му да въоръжи учениците с основни 
познания за нашата култура. Трябва да се адаптира към различния ритъм на 
всеки един ученик и разполага както с учители с обща подготовка, така и със 
специалисти по езици, музика, физическо възпитание и, в зависимост от вида на 
училището, по терапевтична и слухова педагогика и езиково общуване. 
 
Учебни заведения 
- Органи на ръководство, контрол и управление 
Те следят за това всички дейности да се извършват в съответствие с 
Конституцията и Закона, и образованието да е качествено. Осигуряват на 
членовете на училищната общност необходимите условия за упражняване на 
техните права и изпълнение на техните задължения, участвайки в живота на 
училището, в неговото управление и в оценяването на неговата дейност. 
 
-  Дирекция: Директор, Учебен отдел и Канцелария.  
- Училищен съвет: Състои се от представители на всички сектори на 
училищната общност. Той е орган, който участва в контрола и управлението на 
училището. 
- Педагогически съвет: Образуван е от всички преподаватели в училището. 
Планира, координира и взима решения по педагогическите въпроси в учебното 
заведение. 



 

  

 
- Координиране на учебната дейност  
Целта му е да съгласува дейността на отделните преподаватели в училището. 
 
- Класно ръководство: Всяка паралелка (клас) има свой класен ръководител.  
- Съвет, отговарящ за цикъла (предучилищно и начално образование): 
Състои се от преподаватели от един и същи цикъл и задачата му е да организира 
и провежда учебния процес на съответния цикъл.  
- Комисия за педагогическо координиране: Състои се от координаторите на 
съветите за различните цикли, завеждащ учебната част и ориентатора или един 
член на екипа по ориентиране. Негов председател е директорът на училището. 
 
Допълнителни услуги 
Според закона, децата живеещи в общини, в които няма учебни заведения, 
трябва да посещават най-близкото до местоживеенето им училище. В тези 
случаи Администрацията им осигурява безплатен превоз, училищен стол и при 
необходимост, интернат.  
 
 
Програма за безплатно ползване на учебници 
Правителството на Арагон е направило още една крачка напред за това 
задължителното основно образование да е безплатно. Учебните заведения 
получават средства за закупуване на учебници, които предоставят на учениците 
за ползване. 
 
Откриване на нови учебни заведения в Автономната област 
От 2002 г. Правителството на Арагон е започнало да открива нови учебни 
центрове и да предлага допълнителни образователни услуги c цел да улесни 
достъпа на гражданите до образователната система. Училищата за 
предучилищно, начално и специално образование са готови да удължат 
работното си време за провеждането на сутрешни програми, допълнителни и 
извънкласни мероприятия, училищен стол и допълнителни образователни услуги 
за учениците. 
 
Стимулиране на интереса към четене 
Използването на книги в ранна възраст събужда интерес към четенето и този 
навик трябва да се поощрява както в училище, така и извън него, придружавайки 
Вашето дете в откриването на прекрасния свят на книгите, които имате вкъщи. 
 
Интеркултурно образование 
Живеем в глобализиран и многолик свят, в който съжителството с хора от други 
страни, култури и езици в детската градина, училището, парка и във всички 
социални дейности на Вашето дете, спомагат за неговото приобщаване в 
обществото. От основно значение е да избягвате недоверието към неизвестното 
и да улеснявате провеждането на такива мероприятия.  
 
Информационни и комуникационни технологии 
Запознаването с новите технологии се отразява благоприятно върху развитието 
на cпособността за общуване, развива интереса към търсене и събужда 
любопитството. Прекарването с тях заедно c детето Ви ще му позволи да 
придобие необходимите умения за да бъде по-критичен към аудиовизуалния език 
(видеоигри, филми, телевизия и др.) 
 
Чужди езици 



 

  

Детската възраст се характеризира с голяма способност за изучаване и 
овладяване на различни езици за  вербално и невербално общуване. Тази 
способност трябва да се използва за изучаване на чужди езици, които в бъдеще 
могат да помогнат на децата Ви да опознаят други хора и култури. 
 
Форми на сътрудничество с Вашите деца 

• Създавайте положително отношение у децата си към училище. 
• Създавайте благоприятни условия вкъщи за придобиването на полезни 

навици. 
• Хвалете работите, които носят вкъщи и изслушвайте с интерес случилото 

се в училище. 
• Избягвайте прекаленото покровителстване или прекалената 

взискателност за да може децата Ви да се научат на самостоятелност. 
 
C учебното заведение: 

• Присъствайте на първата родителска среща в училище. 
• Явявайте се на личните срещи c класния ръководител за предоставяне на 

исканата информация.  
• Присъствайте редовно на родителските срещи, на които се обяснява 

протичането на учебния процес. 
• Участвайте в живота на училището чрез други организации: Aсоциация на 

родителите (APA) и Училищен съвет. 
• Участвайте в организираните от училището мероприятия, за които се 

изисква Вашето присъствие. 
 
Този път, който родители, ученици и преподаватели поемат заедно, e един от най-важните и 
възлови моменти в живота на Вашето дете и Администрацията по образованието желае Вие, 
родителите, да оцените значението на това да сътрудничите с учебното заведение, към 
което от този момент принадлежите, с цел това Ваше участие в дейността на училището да 
спомогне за подобряване на качеството на образованието. 
 


