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Інформація про реєстрацію до 
школи в Баден-Вюрттемберзі для 
українських сімей 
Шкільний закон Баден-Вюрттемберга визначає, коли дитина повинна 

відвідувати школу 

Там міститься така інформація: 

З початком навчального року всі діти, яким до 30 червня поточного календарного року 

виповнилося шість років, зобов’язані відвідувати початкову школу. Це стосується 

також тих дітей, яким до 30 червня наступного календарного року виповниться шість 

років і які були зареєстровані відвідувати початкову школу їхніми законними опікунами. 

Для навчального 2022/2023 року, а отже, для дітей, які відвідуватимуть перший клас у 

цей період, застосовується таке положення: 

Усі діти, які досягли шестирічного віку до відповідної дати зарахування до школи, 

мають її відвідувати. Кінцевий термін зарахування до навчального закладу на 

2022/2023 навчальний рік – 30 червня 2022 року. Відповідно до цього положення, діти, 

народжені після 30 червня 2016 року, не зобов’язані відвідувати школу в 2022/2023 

навчальному році. 

Діти, яким виповниться шість років до 30 червня 2023 року і після закінчення терміну 

зарахування до навчального закладу, можуть бути зареєстровані батьками до школи 

й таким чином отримати статус дитини, яка зобов’язана її відвідувати (так звана 

гнучкість термінів). 

Обов’язковою умовою є готовність дитини до школи, яка визначається керівництвом 

закладу; у даному випадку на підставі педагогічно-психологічного висновку та огляду 

відділу охорони здоров'я. 

Якщо заява батьків буде схвалена, для цих дітей починається обов’язкове навчання в 

школі з моменту їх зарахування до закладу. 

Реєстрація в школу (подальшa інформація розміщена на Kultusministerium - FAQ 

Beschulung von Geflüchteten (km-bw.de) 

Відповідальною початковою школою є школа за місцем проживання / мікрорайону. 

Вiдповідну інформацію можна отримати в адміністрації громади / міста. Батькам 

зазвичай надходить письмове запрошення для запису до школи. Дата реєстрації часто 

публікується в муніципальному чи офіційному віснику від міста. Як саме регулюється 

цей процес, залежить від закладу. Реєстрацію, як правило, проводить директор школи, 

але вона також може здійснюватися вчителями, які співпрацюють з дитячими садками. 

Ви як батьки маєте можливість з'ясувати важливі організаційні питання.  

https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/faq-schule-kita-ukraine-krieg
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/faq-schule-kita-ukraine-krieg
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Якщо ви хочете дізнатися більше про те, чого очікувати або які документи необхідні, 

то в будь-який час можете сконтактуватися з початковою школою. Як правило, 

необхідне власне посвідчення особи або паспорт, свідоцтво про народження дитини 

шкільного віку та лист із письмовим повідомленням про реєстрацію в школі. 

З 1 березня 2020 року перед початком відвідування уроків ви повинні надати 

адміністрації школи докази того, що ваша дитина була належним чином щеплена 

проти кору або має імунітет до нього. Підтвердженням може бути довідка про 

щеплення, або паспорт імунізації, або медична довідка (також у вигляді додатка до 

книжки огляду дітей). На дітей з України діє тимчасове врегулювання (наприклад, 

довідку про вакцинацію можна надіслати пізніше або достатньо лише її фото). 

Вакцинація проти кору 

При зарахуванні до школи діти та молодь завжди повинні надавати докази належного 

захисту від кору. Перед прийняттям українських дітей-біженців у Баден-Вюрттемберзі 

повинна бути зроблена принаймні перша вакцинація проти кору, тоді вони можуть йти 

до школи. Другу вакцинацію необхідно зробити через чотири тижні. Інформацію про 

дітей та молодь без повного захисту щеплень, а також інформацію про учнів, які 

отримали лише одну вакцинацію, школа зобов’язана передати до відділу охорони 

здоров’я. Закон про захист від інфекцій (пункт 9, розділ 20) чітко дозволяє дітям 

шкільного віку відвідувати школу без підтвердженого захисту від кору. Учні, біженці з 

України внаслідок війни, зобов’язані відвідувати навчальний заклад після реєстрації 

та зарахування до нього. У цьому випадку також зберігається обов’язок надати докази 

або звіт до департаменту охорони здоров’я. Якщо захисту від кору ще немає, 

вакцинацію потрібно зробити якомога швидше. 

 


