
 
 
 

Прийом дітей та молоді-біженця Укрін до шкіл району 
Фюрстенфельдбрук 

 
Школi в районі Фюрстенфельдбрук приймають українських учнів! 
 
В окрузі Фюрстенфельдбрук учням-біженцям з України пропонують пропозицію 

шкільного навчання. Або в звичайному класі в якості запрошеного учня, в німецькому 

класі або в класі бридж. У Німеччині навчання в школі є обов'язковим для дітей, 

народжених з 01. 10. 2007 по 30. 09. 2016. 

 
I. Вступ до початкових класів 

 
З 1 по 4 класи 
 
Дата народження дитини: 01. 10. 2012 - 30. 09. 2016 

 
1. Реєстрація дітей у відповідній початковій школі Sprenge за місцем проживання 

2. Прийом відбувається в звичайному класі або німецькому класі 

 
II. Надходження в загальноосвітні школi (середні школi, реальній школi і 

гімназії) 
 

Класи з 5 по 9 
 
Дата народження дитини: з 01. 10. 2007 по 30. 09. 2016 
 
1. Постановка на облік в загальноосвітній школі за місцем проживання 

2. Будь ласка, заповніть реєстраційну форму в школі. Реєстраційна форма 

доступна німецькою та українською мовами. 

3. Після вступної співбесіди дитину закріплюють за навчальним закладом. 

4. Вхід відбувається: 

- в основному в мостовому класі середньої школи,  реальній  

школи або гімназії 

- в особливих випадках, наприклад, з  гарантованим/великими 

перспективами перебування, 

° в німецькому класі середньої школи 

° к запрошений учень у звичайному класі загальноосвітніх шкіл, за 

наявності достантні навичок німецької мови 

 
Навчання в конкретній бажаній школі, як правило, неможливе! 
 

5. Наприкінці 2022/23 навчального року всі українські діти в загальноосвітніх 

школах отримають рекомендацію щодо шкільної кар'єри на 2023/24 

навчальний рік.  



 

 
III. Mожливості шкільного навчання з 10 класу 

 
Дата народження дитини – до 01. 10. 2007 
 
1. ожен, хто відвідував 9,5 або 10,5 навчальних років в Україні, може мати 

атестат про закінчення середньої школи, визнаний Державним 

управлінням з питань школи / відділом визнання сертифікатів. 

www.las.bayern.de/zeugnisanerkennung  

 

2. Реєстрація в ПТУ можлива, якщо шукати професійне навчання.  
 

3. ступ до гімназії в якості гостя можливий, якщо знання німецької мови 

доведено хоча б на рівні В2.  

 
4. к варіант, пропозиції освіти дорослих в окрузі Фюрстенфельдбрук можна 

використовувати. www.ffb.bildungsportal-bayern.info  

 
Велику інформацію можна знайти за адресою: 
 
www.mein-bildungsweg.de 
 
www.km.bayern.de/ukraine-hilfe 
 
www.km.bayern.de/ukraine-hilfe/hochschulzugang 
 

http://www.las.bayern.de/zeugnisanerkennung
http://www.ffb.bildungsportal-bayern.info/
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http://www.km.bayern.de/ukraine-hilfe
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