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1. Какво е ИЕП и защо се предлага то?  
Законът за участие и интеграция поощрява уважението към естествената 
многоезичност. За да се постигне тази цел се предлага и изучаването на езика 
по произход (майчин език по смисъла на § 2 ал. 10 от Училищния закон, § 5 от 
Разпоредбите за обучение и изпити за средното образование). То се предлага в 
зависимост от бюджетните и организационни възможности и е под държавен 
надзор.  
ИЕП се преподава от учители, които в държавата си по произход притежават 
педагогическо образование за преподаване на съответния език или друго 
висше образование.    
Групи за ИЕП могат да бъдат сформирани там, където в началното училище 
броят на децата с общ език по произход дава възможност за образуване на 
постоянна група  от минимум 15 ученика, а в училищата от 
прогимназиалните/гимназиалните класове минимум 18 ученика.   
Задачата на обучението е, въз основа на актуалния учебен план, писмените и 
устни уменията по езика по произход да бъдат разширени и да бъдат 
предадени важни междукултурни компетентности. 
Къде към момента се предлага ИЕП можете да научите от приложения списък. 
 
2. Кой може да взема участие в ИЕП? 
Ако е налице предлагане на ИЕП за съответния език, по принцип всеки ученик с 
чуждестранен произход може да взема участие в ИЕП на съответния език. 
Изключение правят учениците, на които чрез участието си в ИЕП се налага да 
пропускат редовните си занимания в училище.    
 
3. Как става записването за ИЕП? 
Училищата информират родителите при записване в началното училище, 
респективно при записването в прогимназиални училища за това, че за 
учениците съществува възможност да вземат участие в ИЕП. Трябва да се 
обърне особено внимание на това, че записването важи за цялото начално 
училищно образование, тоест от 1-ви до 4-ти клас или за всички 
прогимназиални/гимназиални класове, тоест от 5-ти до 9-ти, респективно 10-ти 
клас. Това означава, че записването не трябва да се повтаря всяка година.  
Родителите получават формуляр за записване, който трябва да предадат 
обратно на училището попълнен и подписан. Училището предава формуляра 
подпечатан с училищния печат на Регионалното управление на образованието.  
Ако в Регионалното управление на образованието  постъпят заявления от 
училища, в които досега не се е предлагало ИЕП областната управа трябва да 
реши, дали и как да задоволи допълнителната необходимост.  
 
 



 

 
4. Как се осъществява отказът от  ИЕП? 
Отказът може да се осъществи само с подпис на настойниците в края на 
учебната година. Отказът трябва да постъпи писмено в училище. Този отказ 
трябва да бъде писмено потвърден от ръководството на училището и след това 
се предава на Регионалното управление на образованието. 
 
5. Преподаване 
Учителите, преподаващи ИЕП в момента работят в различни училища съгласно 
седмичните часове фиксирани в техните договори. По принцип на всяка група 
се преподава три часа в седмицата.  
Промените в началните часове и в групите трябва да бъдат съобщавани 
незабавно и могат да се предприемат само след съгласуване с Регионалното 
управление на образованието. 
Учителите изпращат на 01.03. и на 01.10. всяка година актуалните списъци с 
учениците на Регионалното управление на образованието (напомнянето се 
осъществява от негова страна).   
 
6. Срочни/годишни свидетелства 
За участието в ИЕП преподавателят издава удостоверение и го предава на 
съответното училище, което ученикът посещава, своевременно съобразно 
издаването на срочните/годишните свидетелства. 
Оценяването се отбелязва в свидетелството под точка Забележка 
(Bemerkung):  
„XXX взе участие в предмета Изучаване на  ____ език по произход. Неговите/ 
нейните знания се оценяват с ________ (Сборник училищни разпоредби (BASS) 
13-63 № 3/№ 6.4)“.  
Оценяването не се връчва на ученика.  
В 1-ви и 2-ри клас учителите се информират във всяко училище относно 
взетото решение за поставяне на оценки или даване на мнение относно 
постиженията и напасват своето оценяване спрямо тези правила.  
 
7. Езиков изпит 
Учениците, които редовно вземат участие в ИЕП полагат езиков изпит при 
завършване на съответното средно образование съгласно § 5 от Разпоредбите 
за обучение и изпити за средното образование според желания вид средно 
образоване. Участието е задължително за всички ученици. Заключителният 
изпит се организира от Регионалните управления на образованието в 
съответния регион след предварителна уговорка. 
Резултатът от изпита се вписва в дипломата за завършено образование. Под 
точка „Успех“ („Leistung“) се посочва оценката от изпита, а под точка 
„Забележка“ „Bemerkung“ се посочва, че оценката се основава на езиков изпит 
след участие в ИЕП и на какво ниво е бил проведеният изпит (Сборник 
училищни разпоредби (BASS) 13-63 № 3/№ 6.3). Отделно удостоверение не се 
връчва на ученика.   
 
При определяне на вида завършено средно образование съгласно §§ 38 
до 40 от Разпоредбите за обучение и изпити за средното образование, 



 

една минимум много добра оценка от езиковия изпит може да компенсира 
една слаба оценка по чужд език!!!! (Сборник училищни разпоредби BASS 13-
63 № 3/№ 63) 
 
8. Съвместна работа на училището и преподавателите по ИЕП  
Доброто сътрудничество между преподавателя по ИЕП и училищното 
ръководство е непременно необходима.   
Училището достоверно информира преопдавателя за училищни мероприятия,  
нефиксирани неучебни дни, свидетелства, както и учителски съвети, но и напр. 
за болни ученици. Също така и преподавателят проверява, дали един ученик, 
който не се е явил в час по ИЕП, не е посетил и редовните си часове. Само така 
може да се установи, че не става дума за неизвинено отсъствие.   
В основното си училище преподавателят по ИЕП е пълноправен член на 
учителския колектив.  

 


