Окружний офіс Ерланген-Хехштадт | Поштова скринька 25 20 | 91013 Ерланген

Інформація про зарахування до школи дітей та молоді з України.

Шановні родини з України,
Ми щиро вітаємо вас і ваших дітей в районі Ерланген-Хехштадт. Сподіваємося, що ми
Забезпечем вам і особливо вашим дітям безбюрократичну безпеку в наших школах.
Для дітей та молоді, які втекли з України, наші школи пропонують "Педагогічний
вітальні групи".
Тут вони зустрічаються з іншими дітьми, вивчають німецьку і таке інше
Знайомство з Баварією як країною прибуття та повсякденним шкільним життям тут.
Зверніть увагу: відвідування вітальних груп спочатку є добровільним. Починається обов’язкове
навчання в школі не пізніше трьох місяців після прибуття до Баварії..

Процес реєстрації:
Де можна зареєструвати дитину?
Реєстрацію можна здійснити на сайті у вибраній школі. Має сенс знайти школу поблизу
від житла, що дозволяє навчатися відповідно до віку. Окрема реєстрація за адресою
Державний орган освіти не потрібен.
Які документи потрібно мати з собою?
Законні опікуни з України повинні прийти особисто зі своєю дитиною або дітьми безпосередньо
до школи за вашим вибором і, якщо є, візьміть із собою такі документи:




підтвердження реєстрації (наприклад, через «підтвердження прибуття»,
«Свідоцтво про запуск» або «вид на проживання» (дозвіл на проживання) відповідно до § 24
AufenthG) подати.
Доказ вакцинації від кору (можна надати пізніше)
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Транспорт і варіанти транспортування:
Ви і ваша дитина можете безкоштовно користуватися всіма автобусами та потягами за пред'явленням
паспорта або посвідчення особи користування громадським транспортом.
Як виглядатимуть уроки спочатку?
Школа вирішує, як навчати учнів. Є вітальні групи або
навчання на звичайних заняттях. Також можуть бути запропоновані курси з німецької мови. Після
pеєстрація починаєтcя заняття з наступного понеділка або за домовленістю зі школою.

Як працює баварська шкільна система?
Інформацію про шкільну систему в Баварії можна знайти в інформаційному листку міністерства освіти
Баварії або за допомогою наступного QR-коду:

Посилання: https://www.km.bayern.de/ukrainisch.html
Ваш контакт для отримання додаткових запитань щодо реєстрації до школи:
Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті Державного управління освіти Ерлангена:
https://schulamt- erlangen.de/.
Якщо у вас виникли додаткові запитання, зв’яжіться безпосередньо зі школою або електронною
поштою:staatliches@schulamt-er-erh.de.

Бажаємо вам і вашій дитині/дітям гарного початку навчання в наших школах і сподіваємося на це
Бажаю миру і стабільності для України та особисто для вас.
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