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AНДАЛУСИЯ –ПРИЕМНА ЗЕМЯ
През
многовековната
си история Aндалусия
винаги е била приемна
земя. Поради нейното специфично географско разположение, на кръстопът между
eвропа и африка, в нея винаги са съжителствали представители на двата континента.
В миналото е била люлка и земя на велики цивилизации и е преминала през периоди на
смесване на раси, cъжителство и съвместно развитие. От 1492г. Андалусия се превръща в
най-силната обединяваща връзка между eвропа и американския континент. С течение
на времето икономическите превратности принуждават самите андалусци да емигрират. Напускат
родната си земя за да търсят по-добър живот в други области на испания и в целия свят.За щастие, от скоро
андалусия се е превърнала в дестинация за много хора, които идват по нашите земи, както и ние сме го
правили преди, в търсене на по-добър живот. Ние, андалусците, знаем много добре какво означава
това и затова искаме да превърнем нашата автономна област за пореден път в нова приемна земя.
Земя, в която всички да можем достойно да работим и живеем съвместно. Земя, в която нашите
синове и дъщери, независимо от расата и цвета си, да станат част от едно общо бъдеще.
И за да го постигнем, всички заедно трябва да осигурим такава образователна система,
която да гарантира, измежду други основни ценности, свобода, солидарност
и мирно съжителстване на
всички култури и на
всички хора.

Cándida Martínez López

Cъветник по въпросите на образованието




ВЪВЕДЕНИЕ

Огромното значение, което има образованието за повишаване на
гражданското съзнание и утвърждаване на една демократична култура, чиито
основни ценности се основават на съжителството и социалното участие,
налага интегрирането на всички нас, родом от или от която и да е друга част
на света, в образователната система.
C още по-голяма настойчивост трябва да изискваме интегрирането на
имигрантите в тази образователна система, която по този начин ще се превърне
в създател на новото гражданство на 21 век, многообразно и разнородно,
свободно и солидарно, към което се стремим.
За тази цел cъветът по въпросите на образованието е подготвил този
базов наръчник, който е предназначен да информира чужденците от други
куртури, които имат необходимостта или късмета да се установят да живеят
в андалусия.





ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В АНДАЛУСИЯ
В учебните заведения на Андалусия, които са на издръжка от
обществените фондове, предучилищното, началното и средното
образование са безплатни.
Образователната система в Андалусия се състои от следните етапи:
Предучилищно обучение.
Задължително образование.
Обучение след задължителното образование.

Предучилищно обучение.
Предучилищното обучение е образователен етап, който обхваща деца до 6годишна възраст. Tо е доброволно, макар и препоръчително за развитието
на учащите се и тяхното последващо включване в задължителното
образование.
Предучилищното обучение се разделя на два етара: първият, от 0 до 3годишна възраст и вторият, от 3 до 6-годишна възраст.

Задължително образование
Този образователен етап се дели на две степени: начално образование и
задължително средно образование (ESO).
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Начално образование. Неговата продължителност е 6 учебни години и
обхваща децата от 6 до 12-годишна възраст.
Задължително средно образование (ESO). Неговата продължителност е
4 учебни години и обхваща децата между 12 и 16-годишна възраст. Онези,
което завършат успешно задължителното средно образование, получават
свидетелство (диплома) за завършено задължително средно образование.
Това свидетелство им дава право да продължат в горната степен на средното
образование, в професионално обучение от средна степен или да излязат
на пазара на труда.
На учениците, преминали през етапа на задължителното средно образование,
но завършили го неуспешно, т.е. неполучили свидетелство за завършено
задължително средно образование, им се издава учебно удостоверение, в
което се отразяват броят на учебните години, които са учили.
Обучение след задължителното образование (незадължителни
образователни степени)
Обучението след задържителното средно образование е доброволно и
безплатно в държавните учебни заведения и има следните направления:
Горна степен на средното образование, от 16 до 18 години. Неговата
продължителност е 2 учебни години и завършването му позволява достъп
до висши учебни заведения или реализиране на пазара на труда. На успешно
завършилите тази образователна степен се издава свидетелство (диплома) за
завършена горна степен на средно образование. Това свидетелство дава право
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да се продължи образованието във Висши учебни заведения (университети)
или професионално обучение от първа степен.
Професионално обучение от средна степен, от 16 до 18 години. Целта
му е да подготви учениците за упражняването на определена професия.
При успешно завършване на професионалното обучение от средна степен
се придобива свидетелство от средна степен за техник-специалист по
съответната професия.
Освен гореизброените възможности, образователната система предвижда
и програми за професионално обучение на младежи между 16 и 21 години,
които не притежават свидетелство за завършено задължително средно
образование. Тези програми имат за цел да ги подготвят за пазара на труда.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
Центровете за непрекъснато обучение, които съществуват в много градове
на Андалусия, предлагат курсове за Базово обучение на пълнолетни лица.
В някой от тях се провежда вечерна подготовка за получаване на
свидетелство за задължителното средно образование и за завършена горна
степен на средно образование.
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ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В АНДАЛУСИЯ
1 степен на предучилищно обучение
(от 0 до 3–годишна възраст)

Б
Е
З

2 степен на предучилищно обучение
(от 3 до 6–годишна възраст)

Начално образование
(от 6 до 12–годишна възраст)

П
Л

Задължително средно образование
(от 12 до 16-годишна възраст)

А
Т

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СТЕПЕН НА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Н
О

ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Горна степен на средно образование
Професионално обучение от средна степен
(от 16 до18 години)
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УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
OРГАНИЗАЦИЯ
Лицата, отговарящи за организацията и ръководството на учебното
заведение, образуват Управителния съвет, съставен от Директорът,
Завеждащият учебната част и Секретарят. Всички те имат приемно
време за семействата.
Учителят, отговарящ за учениците от една паралелка, e класният
ръководител. Той общува с родителите и ги информира за
образователния процес на техните деца. Има приемно време за
родителите и периодично провежда срещи с тях. След приключване на
учебния срок (на всеки три месеца) връчва на родителите информация
за срочните оценки на децата им.
Във всички учебни заведения има и специалисти по ориентиране,
които заедно с класния ръководител и съответните учители, имат
задача да ориентират и направляват учениците и родителите по
време на учебно-възпитателния процес. Също имат приемно време за
родителите.
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УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ЖИВОТЪТ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Часовете се провеждат всекидневно, от понеделник до петък, като техният
брой е между 5 или 6 учебни часа на ден, в зависимост от образователната
степен. В повечето училища занятията се провеждат сутрин.
Присъствието на учебни занятия е задължително. Родителите са
задължени да представят извинителни бележки когато децата им отсъстват
от училище. Учениците трябва да спазват часа на започване и приключване
на учебните занятия.
Всички учебни центрове имат Правилник за организицията и дейността
си, в който са регламентирани видовете противоучилищни прояви и
съответните наказания. Всички ученици са длъжни да се запознаят с този
правилник и да спазват разпоредбите му.
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ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
1º ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ
От 1 до 31 март се приемат молби от ученици, които се записват за първи
път в учебно заведение. Заявлението е безплатно и може да се вземе от
училището, в което ученикът иска да бъде приет. Прилагат се документите,
посочени в него.
2º СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ
Ако броят на желаещите да учат в едно учебно заведение надхвърля броя на
свободните в него места, ще се прилагат критерии за подбор, регламентирани
в действащите наредби като в никакъв случай няма да има дискриминация
по идеологически, религиозни, морални, социални, полови, расови или
народностни причини. След направения подбор, учебните заведения излагат
окончателен списък на приетите ученици.
3º ЗАПИСВАНЕ
Учениците от предучилищното, началното и задължителното средно
образование трябва да се записват за всяка учебна година, като прилагат
изискуемите от училищата документи.
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ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА
ГОДИНАТА
Образователната система в Андалусия гарантира приема на ученици
в задължителните степени на образование по всяко време на годината.
За целта, родителите трябва да се обърнат към учебното заведение, в
което желаят да запишат децата си, и ако има свободни места, да попълнят
формуляра, който ще им се предостави. В случай, че няма свободни места,
местната Комисия по записванията ще им определи място в
друго учебно заведение.

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР
В предучилищното, началното и задължителното средно
образование учебната година започва през месец септември и
приключва през месец юни. При незадължителните образователни с т е п е н и
(професионално обучение) може да има малки изменения. Ваканциите са
три:
Коледна: от края на декември до началота на януари.
Великденска: през пролетта (март или април).
Лятна: от края на юни до средата на септември.
Към тях трябва да се прибавят националните, автономните и местните
празници.
Общият брой учебни дни за учениците от всички степени на задължителното
образование са 175 дни в годината.
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УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА
УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Учебното заведение и родителите носят обща отговорност за цялостното
възпитание на учениците. Сътрудничеството и координацията между тях
са от особена важност. Поради това родителите трябва да взимат участие
в дейността на училището. Близостта между родителите, от една страна, и
училището и учителите, от друга, създава увереност у децата и благоприятства
взаимната размяна на идеи, sстратегии и средства.
Родителите могат да участват в дейността на училището посредством
представителните им органи:
Училищен съвет: това е орган за демократично участие в дейността на
учебните центрове. В него участват представители на всички сектори на
училищната общност: родители, учители, ученици, административен и
обслужващ персонал и местната община.
Aсоциация на родители на ученици (AMPA): Родителите на учениците
участват чрез тези асоциации, като присъстват на събрания, сътрудничат при
изработването на учебно-възпитателния план на училището и насърчават и
взимат участие в извънкласните мероприятия, eкскурзии, беседи, чествания
и др., организирани от учебното заведение.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
С цел улесняване придвижването на учениците
от задължителните образователни нива от
местоживеенето им до държавното учебно заведение,
предложено им от училищната администрация е
създаден училищен транспорт.
Той е безплатен.
Планът за отваряне на учебни центрове
предвижда учебните заведения да предлагат на
учениците и родителите им, освен редовните
учебни занятия, целодневна заетост, c цел да
могат да провеждат в тях всички онези дейности,
необходими за допълване на образованието им
или за уползотворяване на свободното време по
възпитателен и полезен за тях начин. Учебните
заведения, които са включени в този план са отворени
от 7,30 часа сутрин до 18,00 часа следобед. В
извънкласно време се предлагат следните услуги:
a) ранна класна стая, от 7,30ч. до часа на
започване на редовните учебни занятия, в която се
провеждат разнообразни занимания;
b) училищни столове – дават възможност на
учениците да се хранят здравословно в самото
училище;
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c) извънкласни занимания, в извънучебно
време. Измежду тях: подпомагане на учениците
в ученето, развлекателни мероприятия, четене,
спорт, музика, изобразително изкуство и т.н. c цел
да се развиват други образователни аспекти, от
интерес за учениците.
Всички мероприятия, включени в Плана за
отваряне на учебни центрове са безплатни или
субсидирани.

СТИПЕНДИИ И ПОМОЩИ
Учебниците за начално образование са напълно безплатни. От 2008/09
уч. година ще станат безплатни и учебниците за задължително средно
образование.
От своя страна, Mинистерство на образованието и науката отпуска
стипендии и помощи за обучение, които гарантират достъпа на всички деца до
задължителните степени на образование. Независимо от административното
си положение (легално или нелегално пребиваващи в Испания), всички
деца на имигранти на възраст, на която училищното обучение е задължително,
имат право да кандидатстват за тези помощи.
Учебните заведения, Провинциалните представителства на Cъвета по
образование и Асоциациите за и в защита на имигрантите предоставят
цялата необходима информация.
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СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ
ИМИГРАНТИ
«Всички чужденци под 18 години имат право и задължение
на образование при същите условия каквито и испанците. Това
право включва достъп до базово образование, което е безплатно и
задължително, получаване на съответното свидетелство (диплома) и
достъп до държавната система за стипендии и помощи» (Устройствен
закон 4/2000 за правата и свободите на чужденците в Испания).
Независимо от административното си положение (легално или
нелегално пребиваващи в Испания), всички деца на имигранти
между 3 и 16-годишна възраст имат право на образование. За да
продължат обучението си в незадължителните образователни степени
трябва да бъдат законно пребиваващи в страната или да притежават
разрешително за престой за обучение, което може да се получи от което
и да е Провинциално представителство или подпредставителство
на централното правителство.
От своя страна, образователната система в Андалусия разполага
с преподаватели, специализирани в преподаването на испански език и
култура, както и с програми за прием на ученици имигранти и за
поддържане на родния им език и култура, чиято цел е да подпомогнат
обучението на ученици имигранти изхождайки от собствената им
куртура по произход.
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ПРИЗНАВАНЕ / ПРИРАВНЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Не е необходимо да се извършват никакви постъпки за приравняване /
признаване на образование, преминато в чужбина за ученици, които желаят
да постъпят в която и да е от степените на предучилищно, начално или
задължително средно образование.
Желаещите да продължат обучението си в незадължителните
образователни степени и във висшите учебни заведения, трябва да
приравнят образованието си, получено в родната им страна. Министерство
на образованието и науката, след като разгледа и одобри представената
документация, издава Удостоверение за приравнена образователна степен,
което трябва да се представи в учебното заведение, в което ученикът желае
да се запише.
Процедурата по признаване и приравняване на незадължителните
образователни степени се осъществява в Представителството на
правителството в Автономната област или в което и да е провинциално
подпредставителство.
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ПРОВИНЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА СЪВЕТА ПО
ОБРАЗОВАНИЕТО. ХУНТА НА АНДАЛУСИЯ
www.ced.junta-andalucia.es
www.andaluciajunta.es

Провинциално
Представителство в aлмерия

Paseo de la Caridad, 125
Finca Santa Isabel
04071 Almería
Tел.:950 00 45 00

Провинциално
Представителство в кадис

Plaza Mina, 18
11071 Cádiz
Tел.:956 00 68 00 / 2

Провинциално
Представителство в кордова

Edificio de Servicios Múltiples
Tomás de Aquino, s/n 2ª planta
14071 Córdoba
Tел.:957 00 11 72
Провинциално
Представителство в гранада
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C/. Gran Vía, 56
18071 Granada
Tел.:958 02 90 00

Провинциално
Представителство в уелва

Mozárabes, 8.
21071 Huelva
Tел.:959 00 40 00

Провинциално
Представителство в хаен

Martínez Montañés, 8
23071 Jaén
Tел.:953 00 37 00

Провинциално
Представителство в mалага

Edificio de Servicios Múltiples,
Avda. de la Aurora, 47
29071 Málaga
Tел.:951 03 80 00
Провинциално
Представителство в севиля

Ronda del Tamarguillo, s/n
41071 Sevilla
Tел.:955 03 42 00 / 01 / 02

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИСПАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
В АВТОНОМНА ОБЛАСТ AНДАЛУСИЯ
Представителство На Правителството
(Government Delegation)
Plaza de España, Torre Sur
41013 SEVILLA
Tел.: 955 56 90 00

Служба За Чужденците
(Foreign Nationals’ Office)
Plaza de España. Torre Norte
41013 SEVILLA
Tел.:955 56 94 45 / 96

Функционален Отдел На Висшия
Инспекторат По Образованието
Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra
41013 SEVILLA
Tел.:95 556 92 41
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ПРОВИНЦИАЛНИ ПОДПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
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ALMERÍA
Arapiles, 19
Тел.:950 75 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
Hermanos Machado, 23
Тел.:950 75 93 10

HUELVA
Avda. Martín Alonso Pinzón, 3
Тел.: 959 75 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
Avda. Sur, 34 -36
Тел.: 959 75 90 65

CÁDIZ
Plaza de la Constitución, 2
Тел.: 956 98 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
Acacias, 2  
Тел.:956 98 90 03

JAÉN
Plaza de las Batallas, s/n
Тел.: 953 99 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
Paseo de la Estación, 30
Тел.:953 99 90 60

CORDOBA
Plaza de la Constitución, 1
Тел.:957 98 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
Plaza Constitución, 1
Тел.:957 98 92 04 - 9

MÁLAGA
Plaza de Aduana s/n
Тел.: 952 98 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
Virgen del Gran Poder, 40
Тел.: 952 980 350

GRANADA
Gran Vía, 50
Тел.: 958 90 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
C/ Mirlo Edificio de la Caleta
Тел.:958 90 93 11

SEVILLA
Plaza de España - Torre Norte
Тел.: 955 56 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS
Plaza de España. Torre Norte
Тел.: 955 56 94 45 / 96

ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ СЛУЖБИ В АНДАЛУСИЯ
Повечето от общините в Андалусия имат Социална служба, която
изработва специфични програми за обслужване на чужденците.
Други много важни информационни пунктове са местните и провинциални
представителства на асоциациите за и в защита на имигрантите,
неправителствените организации, синдикатите и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ
И В ЧАСТНИТЕ, СУБСИДИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА,
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В АНДАЛУСИЯ

Права на учениците
Право на цялостно обучение. Учениците имат право на цялостно обучение,
което да им осигури пълно развитие на личността. За тази цел учебното
заведение планира допълнителни и извънкласни мероприятия, които
стимулират участието и солидарността на учениците и засилват връзките
между училището и обществено-икономическото и културно обкръжение, в
което те осъществяват своята дейност.
Право на обективност при оценяването. Учениците имат право да бъдат
оценявани напълно обективно и за целта учебните заведения трябва да
оповестят основните критерии, които се прилагат при оценяването на
учениците и преминаването им в по-горен клас (курс).
Право на равни възможности. Учениците имат равни възможности на
достъп до различните степени на образование. Приемът до незадължителните
степени на образователната система се осъществява въз основа на успеха
им или на способностите им за учене. Равенството на възможностите се
импулсира по следния начин:
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Недопускане на дискриминация на основание на народност, раса, пол,
финансови възможности, социален произход, политически, морални и
религиозни възгледи и убеждения, както и по физически, сензорни и психически
недъзи или друго лично или социално условие или обстоятелство.
Приемане на компенсационни мерки, гарантиращи реалното и ефективно
равенство на възможностите.
Провеждане на образователни политики за интегриране и специално
обучение.
Право на помощи. Учениците имат право на помощи, компенсиращи
семейни, финансови,обществени и културни липси, с цел да се уеднакват
правата на достъп до различните образователни степени (нива).
Училищната администрация, в съответствие c нормативните предвиждания
и бюджетните възможности, гарантира това право като провежда политика
за отпускане на стипендии и друг вид помощи, отговарящи на нуждите на
учениците.
Право на социална защита. В случай на семейно нещастие или злополука,
учениците имат право на финансови компенсации, предвидени в действащата
норматива.
Учениците имат право на медицинско обслужване според разпоредбите на
действащата норматива.
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Право на учене. Учениците имат право на учене и участие в дейностите,
целящи реализирането на учебен план, включващ различни области, учебни
материи и модули.
Право на учебно и професионално ориентиране. Учениците имат право
да достигнат максимално личностно, социално и професионално развитие в
зависимост от своите възможности, стремежи или интереси.
Право на свобода на съвестта. Учениците имат право да се уважава
тяхната свобода на съвестта, религиозните, етичните и идеологическите им
възгледи и убеждения, както и правото им да ги държат в тайна .
Право на личен живот, физически интегритет и достойнство, като в в
никакъв случай не могат да бъдат подлагани на унизително или опозоряващо
отношение.
Учебните заведения са задължени да съхраняват в тайна информацията, с
която разполагат, относно личните и семейни обстоятелства на учениците.
Независимо от това, те имат право да предоставят тази информация на
компетентните власти в случай на малтретиране на ученици или на друго
неизпълнение на задълженията, предвидени в нормативните актове за защита
на детето.
Право на участие в дейността и живота на учебното заведение, в
училищните и извънучилищните мероприятия, да избират с пряко и тайно
гласуване свои представители в Училищния съвет и делегати на паралелката
си, по реда и начина определени в действащата норматива.
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Право на ползване на съоръженията в училището, c ограниченията,
произтичащи от графика на други вече оторизирани дейности, като взимат
необходимите мерки за лична безопасност, опазват съоръженията и ги
използват по предназначение.
Право на събрания. Учениците имат право да се събират в учебните
заведения за провеждане на класни и извънкласни мероприятия, както и за
други такива, имащи възпитателна или образователна цел.
Право на свободно изразяване на мнение, без това да накърнява правата
на останалите членове на училищната общност и авторитета на институциите
съгласно конституционните принципи и права.
Право на свободно сдружаване, като създават асоциации, федерации,
конфедерации и кооперативи по реда и начина, предвидени в действащите
нормативи.
Зачитане правата на учениците. Съветът по образованието и органите
на учебните заведения, в рамките на своите правомощия, след изслушване на
заинтересованите, предприемат всички необходими мерки за да предотвратят
или прекратят онези прояви на членовете на училищната общност, които
накърняват правата на учениците или възпрепятстват тяхното ефективно
упражняване, както и за да възстановят изцяло нарушените права на
засегнатите.
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Задължения на учениците
Задължение за учене. Ученето е основно задължение на ученика.. Това
задължение се изразява, измежду други, в следните конкретни задължения:
a) Да присъстват редовно на учебни занятия и да участват в дейностите,
целящи реализирането на учебен план, включващ различни области и
учебни материи.
b) Да спазват графика, определен за провеждането на различните
дейности в учебното заведение.
c) Да зачитат упражняването на правото за учене на своите
съученици.
d) Да следват напътствията на учителите по отношение на ученето.
Да зачитат свободата на съвестта, религиозните и етични възгледи и
убеждения, както и достойнството, интегритета и личния живот на членовете
на училищната общност.
Да зачитат различията, т.е. да не дискриминират никой от членовете на
училищната общност поради неговата народност, раса, пол или други лични
или социални обстоятелства.
Да опазват съоръженията в учебното заведение. Учениците трябва да
опазват и ползват правилно съоръженията, материалната и документална
база на училището.
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Да спазват Проекта на учебното заведение и при необходимост, неговата
същност, съгласно действащата норматива.
Да спазват нормите на поведение на учебното заведение, отразени в
Правилника за организицията и дейността му.
Да уважават учителите и другите членове на училищната общност.
Трябва да проявяват към учителите и другите членове на училищната общност
максимално уважение и зачитане, както и да уважават техните лични вещи.
Да участват в живота и дейността на учебното заведение във формите и
по начина, предвидени в действащата норматива.
Учениците са задължени да зачитат и изпълняват решенията на
едноличните и колективните органи на учебното заведение, приети в
изпълнение на техните съответни правомощия.
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