
Моје дете учи немачки 
језик 

Датум вашег присуства:
Остале информације о школовању у Хамбургу 
добићете у школском информативном центру: 
Hamburger Straße 125 a
22083 Hamburg, 
Тел.: 040. 428 99 2211
www.hamburg.de/siz 
schulinfoirmationszentrum@bsb.hamburg.de
Радно време: 
Понедељак  9.00 - 17.00  
Уторак  9.00 - 17.00 
Среда  9.00 - 13.00 
Уторак  10.00 - 18.00 
Петак 9.00 - 13.00 
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Драги родитељи,

Добро образовање је веома важно за добру професију и добар 
живот. Стога, сва дјеца и млади од 5 до 17 година се припремају 
за пријемни испит на Нострофу од понедељка до петка и у исто 
вријеме када уче немачки језик. Просторије за учење се налазе у 
згради бр.2. 

G Обука за дјецу и младе од шест до седамнаест година се 
одржава у две групе сваким даном од 9:00 до 15:00. За обе  
групе је обезбеђена дужа пауза за оброк.

G Дневна обука прије школе се одржава за петогодишњу децу 
од 11:15 то 12:00.

Чим се преселите са својом породицом у слободан и ханзни град 
Хамбург, Ваше дете ће имати своје место у хамбуршкој школи. У 
ту сврху, запослени на Носторфу требали би се договорити за Ваш 
пријем у школски информативни центар у граду Хамбургу. Центар 
одабере школу за Ваше дете. Одабир школе овиси о вашем новом 
месту боравишта у граду Хамбургу, као и доби и нивоу развоја 
Вашег детета. Наставници ће начинити извештај који описује 
успех Вашег детета у школи. Добићете ово извешће и треба га 
имати са собом када будете посећивали школски информативни 
центар. Регистрирајте своје дете у нову школу одмах након посјете 
школског информативног центра. Центар је обавестити школу о 
вашем доласку. 

Шта учинити ако моје дете још увек не разуме и говори 
немачки језик добро?

Деца и млади, који не познају добро немачки језик, добиће 
специјалну помоћ у хамбуршкој школи:

G Деца испод 5 година старосне доби похађају предшколску 
наставу и уче немачки још годину дана додатно

G Деца у доби од шест и седам година старости, похађају 
предшколску наставу или први или други почетни час, гдје 
додатно уче немачки језик додатно.

G Старија деца и млади посећују међународну припремну наставу 
годину дана, гдје интензивније уче немачки језик. Након тога, 
иду у најобичнији разред основне школе или школски дистрикт.

Обавезно образовање траје једанаест година. Обавезно је за децу 
и младе који живе у Хамбургу, без обзира на њихово порекло и 
боравишни статус.

Које врсте школа се налазе у Хамбургу? 
Постоји око 320 јавних школа у Хамбургу. Деца од 5 до 6 година 
похађају основну школу у месту боравишта. Након четвртог 
разреда основне школе деца иду у окружну школу или гимназију. 
Ученице и ученици којима је потребан посебан педагошки приступ 
могу похађати једну од постојећих специјалних школа на захтев 
родитеља.  

Обавезно школовање се односи на сву децу и младе који живе 
у Хамбургу, без обзира на њихово порекло и боравишни статус.


