
 

Вступ до школи для дітей від 6 до 17 років 
 

Діти до 4-го класу (10 або 11 років): Діти можуть бути допущені до відповідної початкової школи 
на місці, щоб уникнути великих відстаней для дітей. 
Загалом, учні від 5-го класу (приблизно 11 років до 16 років) можуть дізнатись в будь-якій 
державній основній школі (Mittelschule), середній школі (Realschule) або гімназії (Gymnasium), чи 
можливий прийом. 
 
Учні з 17 років можуть звернутися до Державних професійно-технічних навчальних 
закладів. 
Керівництво школи вирішує в кожному конкретному випадку, чи прийняти учня до школи в якості 
учня-гостя або звичайного учня, або ж він або вона може відвідувати педагогічну вітальну 
групу. 
 
Що таке педагогічні вітальні групи? 
 
Врегульована структура з референтними особами 
Педагогічні вітальні групи повинні бути фіксованою структурою, яка забезпечує безперервність, 
підтримку та стабільність. Групи покликані надати юним біженцям врегульовану структуру в 
повсякденному житті з фіксованими референтними особами і полегшити вхід в шкільну систему. 
Групи змішаного віку також можливі. Дітьми-біженцями та підлітками повинні займатися постійні 
референтні особи. 
 
Пропозиції руху та підтримки 
За допомогою педагогічних вітальних груп юні біженці можуть познайомитися з повсякденним 
шкільним життям в Баварії під час уроків та інших шкільних заходів. Важливими є, наприклад, рух 
або творчі пропозиції, в яких вони вступають в контакт один з одним та зі своїми баварськими 
однокласниками. Окрім цього важливо, щоб це сприяло вивченню німецької мови. Це можливо, 
наприклад, при участі в проектах з учнями зі звичайних класів. Українські вчителі та допоміжний 
персонал також можуть допомогти молодим людям підтримувати зв'язок зі своєю українською 
Батьківщиною.     
 
Можлива інтеграція з регулярними уроками 
Педагогічні вітальні групи відкриті та гнучкі. Учні вітальних груп можуть відвідувати відповідні 
уроки в окремих регулярних класах поетапно - можливо, також в залежності від їх таланту і 
схильності. Таким чином, групи можуть бути прив'язані до регулярних уроків, якщо це необхідно. 
 
Інформацію про місцезнаходження вітальних груп можна знайти за адресою:  

www.schulamt-rosenheim.de  

 

Які документи слід пред'явити для вступу? 

- Реєстрація місця проживання в відділенні реєстрації місця проживання, якщо вона вже 
проведена 

- Захист від кору: якщо є (доказ вакцинації) 
- Довідка про реєстрацію 

 

http://www.schulamt-rosenheim.de/


 

Діти та підлітки, які втекли з України, зобов'язані відвідувати школу не пізніше трьох місяців після 
переїзду з-за кордону або навіть раніше у випадку опреділення свого основного місця проживання 
на місці (підтверджується шляхом реєстрації основного місця проживання) (Meldung des 
Hauptwohnsitzes). За вищевказаних умов вступ до школи можливий ще до початку обов'язкового 
навчання!   
 
QR-код сторінки департаменту шкільної освіти (Schulamt) кирилицею українською мовою:  

 


