“Українська родина в Нижній Австрії”
Інформаційний лист щодо відвідування загальноосвітньої школи дітьми
шкільного віку (з 6 до 15 років) під час перебування у Республіці Австрія.
Як отримати місце в школі для дитини, перебуваючи в Нижній Австрії?
• Якщо Ви потребуєте місце для дитини в початковій, середній або
політехнічній школі, зверніться до керівництва тієї школи, яка
знаходиться неподілік від місця Вашого перебування або до
відповідального відділа управління освіти. Адреси всіх шкіл Нижньої
Австрії Ви можете знайти за наступним посиланням:
https://www.bildung-noe.gv.at/Bildungsregionen.html
• Формуляр реєстрації Ви отримаєте у муніципальному управлінні за
місцем проживання! Формуляр реєстрації, останній шкільний атестат
(табель) зі школи в Україні та інші документи дитини, які Ви маєте, Ви
маєте принести на реєстрацію (зарахування) до приймаючої школи.
• Важливі питання щодо відвідування школи дитиною Ви можете
обговорити під час реєстрації (зарахування) з керівництвом школи.
• Якщо Ви хочете влаштувати Вашу дитину в загальноосвітню середню/
вищу школу або в вищу професійну школу (підлітки до 15 років),
зверніться до керівництва цієї школи або до відповідального керівництва
відповідного відділу управління освіти.
• Із загальними питаннями стосовно відвідування школи в Республіці
Австрія, звертайтеся до відповідального менеджера з якості освіти
відповідного регіону.
Основна інформація про шкільну систему Австрії:
• В Австрії здобуття шкільної освіти для дітей віком від 6 років є
обов'язковим. Шкільна освіта триває 9 років. Ваша дитина навчатиметься
німецькою мовою. Для цього існують відповідні класи і курси. Всю
інформацію Ви зможете отримати від керівництва школи або від
управління освіти у Нижній Австрії.
• Інформація про шкільну освіту арабською, боснійською, хорватською,
сербською, англійською, російською, турецькою мовами та мовою Дарі переклад українською мовою буде доданно:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa.html
Надзвичайно важливо! Після того, як Ви отримали місце в школі:
• Сконтактуйте з керівництвом школи!
• Вивчіть дорогу до школи з Вашою дитиною!
• Залишайтеся в контакті зі своїми вчительками і вчителями!

Управління освіти у Нижній Австрії бажає всім батькам, дітям та підліткам
хорошого шкільного старту у Нижній Австрії!
Щирі вітання!

