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Частно езиково училище DEUTSCHE SCHULE 
София е първото лицензирано от МОН частно 
училище в България (още от 1992 г. с предхождащ 
подготвителен клас - заповед РД 14-61 от 
09.09.1992 г.). В него се учат ученици от 1-12 клас 
и деца в предучилище и в детска градина.
DEUTSCHE SCHULE е основано и се ръководи от 
професор д-р на филологическите науки Станка 
Стоянова-Шпилнер, специалист по германистика 
и чуждоезиково обучение, с помощта на 
Посолството на Федерална Република Германия 
и на Германската служба за немски училища в       
чужбина в гр. Кьолн, Германия.

В DEUTSCHE SCHULE в обучението по немски език и английски език на всички 
степени са включени високо квалифицирани германски и английски/
американски преподаватели. Българските учители са също високо квалифицирани 
и мотивирани личности. Ограниченият брой на деца и ученици в паралелките дава 
възможност за индивидуален подход в зависимост от интересите и заложбите им.
Високата мотивация на всеки отделен учител и на целия учителски колектив като 
цяло
● създава стабилна среда за изграждането на учебни умения, навици и 
знания,
● води до атмосфера на доверие и взаимно зачитане между ученици и 
учители,
● елиминира максимално стресови ситуации,
● дава възможност за максимална мотивация и реализация на учениците, 
● води до изграждането на позитивна ценностна система на всеки ученик 
– основна цел на възпитанието, 
● води до постигането на отлични резултати в овладяването на учебния 
материал, както и до свободно владеене на два световни езика, което е 
задължителна предпоставка за самочувствие с покритие и за постигането 
на собствените цели.
DEUTSCHE SCHULE има вече 18-годишна традиция и опит в елитното обучение и 
възпитание на деца и ученици. През учебната 2010/2011 г. за деветнадесета година се 
приемат деца и ученици в следните степени:

НЕМСКА и АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ

 � изграждане на учебни умения, знания и навици в стабилна 
атмосфера на доверие и взаимно зачитане между ученици 
и учители, максимално елиминиране на стресови ситуации
   � индивидуален подход в паралелки до 12 ученици
   � максимална мотивация и реализация на учениците, 
което води до изграждането на позитивна ценностна система 
– основна цел на възпитанието и обучението
   � постигане на максимални резултати в овладяването 
на учебния материал и на два западни езика - задължителна 
предпоставка за самочувствие с покритие и за постигането 
на собствените цели.
   И в немския раздел, и в английския раздел на Частна езикова 
гимназия DEUTSCHE SCHULE обучението е изцяло съобразено с 
учебните планове на Министерството на образованието за немските и 
английските гимназии в България.
   Профилиращите предмети са: Немски/Английски; Английски/
Немски; Информатика.
   В 8 подготвителен клас учениците имат по 18 часа седмично 
немски език, респ. английски език при високо квалифицирани 
преподаватели – българи и германци/англичани/американци.
   От 9 до 12 клас обучението по 6 предмета - история, 
география, биология, логика, психология, философия е 
на немски език респ. на английски език при преподаватели-
специалисти – германци/англичани/американци и българи.
   Факултативно в гимназията се предлага и трети език – френски, 
испански, италиански или руски и китайски език. 
   Преподавателите в DEUTSCHE SCHULE са високо 
квалифицирани специалисти – българи, германци, англичани, американци.

    Възможност за вземане на всички видове сертификати, нужни за следване 
в Германия и др.: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Zertifikat Deutsch, Zentrale 
Mittelstufenprüfung (ZMP), Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) и 
Deutsches Sprachdiplom.
  Възможност за вземане на всички видове сертификати за следване в САЩ/
Англия и др.: 
Toefl, SAT I, SAT II, Cambridge, Pitman и др.

   DEUTSCHE SCHULE провежда ежегодно при желание на родители и ученици езикови 
стажове в Германия, Австрия, Швейцария, Англия.
ЗА ВСИЧКИ СТЕПЕНИ:
♥ При целодневно обучение е осигурен топъл обяд - по всички изисквания на РИОКОЗ.
♥ Осигурено е медицинско обслужване, застраховка
♥ Осигурен е транспорт с микробуси от врата до врата

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1614 София – Горна баня, ул. “Николай Хрелков” 42А
Контакти: тел. 957 60 41 и 869 55 87 GSM: 0889/98 64 91

e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com
www.deutsch



НЕМСКА и АНГЛИЙСКА ДЕТСКА ГРАДИНА 
НЕМСКО и АНГЛИЙСКО ПРЕДУЧИЛИЩЕ

ОСНОВНО НЕМСКО и АНГЛИЙСКО 
УЧИЛИЩЕ

  ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ 
в ранното чуждоезиково обучение при нас са:
� да се овладее немският език респ. английският 
език в степен близка до родния език, 
� да се изградят умения и навици за практикуване 
на немския език респ. на английския език в реални 
коммуникативни ситуации (не само да се учат 
песнички и стихотворения!),
� да се поставят основите за двуезично 
обучение на български и немски език респ. на 
български и английски език в началното училище, пр 
огимназията и гимназията на DEUTSCHE SCHULE.

 В немската детската градина нa DEUTSCHE SCHULE 
обучението и възпитанието на децата се провежда 
изцяло на немски език при учители и възпитатели 
германци и българи.
   В английската детската градина нa DEUTSCHE 
SCHULE обучението и възпитанието на децата се 
провежда изцяло на английски език при учители и 
възпитатели българи и англичани. 
   В предучилището обучението и възпитанието на 
децата се осъществява от 8.30 до 12.30 часа на немски 
език респ. на английски език и 13.30 до 16.45 часа на 
български език.

   Учебната година в нашето предучилище продължава от 15 септември до 30 юни, 
а не само до 20 май, както е в останалите училища и 
детски градини.
Обучението на немски и английски език се извършва по 
собствена авторска учебна програма, доказала ефективността 
си вече 18 години, която включва и предметно обучение на 
чуждия език – езикови занимания, въвеждане в основни понятия 
на логиката и математиката, природознание и екология, музика, 
изобразително изкуство, ръчен труд, спорт, игров блок.
В обучението на български се спазва програмата на МОМН за 
предучилищна подготовка.

Родителите имат възможност за избор:
☺ отглеждането, възпитанието и обучението се провежда целодневно 
(от 8.30 до 16.45 часа)
     или полудневно (от 8.30 до 12.30 часа)
☺ при необходимост децата могат да бъдат поемани сутрин и от 8.00 
часа
☺ според сезона се включва спорт по желание: плуване, тенис на 
корт, ски и др., както и ритмика и пластика, модерни танци, “зелено”, “бяло”, “жълто”, “синьо” училище
☺ по желание децата могат да се обучават индивидуално по пиано или балет при специалисти
♥ При целодневно обучение са осигурени топъл обяд и две закуски, а при полудневно
   обучение се осигурява една закуска и обяд - по всички изисквания на РИОКОЗ.
♥ Осигурено е медицинско обслужване
♥ Осигурен е транспорт с микробуси от врата до врата.

 В началното училище от 1 до 4 клас учениците се обучават целодневно 
(от 8.30 до 16.45
часа по одобрени от МОМН програми, като 
учебниците по немски език и по английски език 
са
за родноезични ученици (не за чужденци!).
   В 1 клас се приемат и деца, които не са 
изучавали немски или английски език и се 
обучават по
специална оригинална програма. Интензивното 
обучение дава възможност във втори клас тези
деца да бъдат вградени постепенно в нормалния 
за DEUTSCHE SCHULE учебен процес с
предметно обучение паралелно на български 
и немски език в немския раздел и български и 
английски език в английския раздел.
   От 3 клас в немско-английския раздел се започва 
с обучение по английски език, а в английско-немския 
раздел с обучение по немски език
   От 5 до 8 клас в немско-английската прогимназия 
задължително се изучава интезивно английски език 
(по оригинални английски учебни системи) както и 
компютърно обучение. Предметите история, география, 
природознание и музика тук се изучават паралелно на 
български и немски език.
   От 5 до 8 клас в английско-немската прогимназия 
задължително се изучава интезивно немски език 
(по оригинални германски учебни системи) както и 
компютърно обучение. Предметите история, география, 
природознание и музика тук се изучават паралелно на 
български и английски език.
   Всяка година DEUTSCHE SCHULE има прием на една 
паралелка 5 клас без познания по немски език 
(максимално 12 ученика!) за целодневно обучение с 14 
часа седмично интензивно обучение по немски език, и на 
една паралелка 5 клас без познания по английски 
език (максимално 12 ученика!) за целодневно обучение 
с 14 часа седмично интензивно обучение по английски 
език, за да се оползотвори последната възможност за 
чуждоезиково обучение в имитативната възраст до 11 
години.
   Това са единствени по рода си паралелки в 
цяла София, а многогодишншят ни опит с тях дава 
отлични резултати. 
   Отличната подготовка на учениците в началната и прогимназиалната степен 
в DEUTSCHE SCHULE е предпоставка за успешното реализиране след 7 клас 
– наши ученици учат в испански и френски гимназии, в Американския колеж, 
в Националната математическа гимназия, в Природонаучната гимназия, в 
Художествената гимназия и др., а също и в Германия, Австрия, Швейцария, 
Канада, САЩ, Дубай, Кувейт, Австралия, Унгария, Чехия, Хърватска, Македония, 
Сърбия и др.


