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Інформаційний лист про початкову орієнтацію

Реєстрація в школі
Всі діти з 6 років зобов'язані ходити в школу в Німеччині. У Саксонії-Ангальт вони спочатку відвідують початкову
школу протягом чотирьох років, потім середню школу, де можливі різні шкільні кваліфікації. Середня школа
завершується cвідоцтвом про закінчення нижньої середньої школи або ж свідоцтвом про закінчення середньої
школи, в гімназії шкільний час закінчується з іспитами (Abitur) і в загальноосвітній школі або громадській школі
всі ступені можливі.
Кожна дитина повинна бути зареєстрована для відвідування школи. Реєстрація відбувається до 1 березня
кожного року перед вступом до першого класу у відповідній початковій школі. У випадку, якщо в момент
прибуття до Магдебургу дитина старше 6 років, вона повинна бути зареєстрована батьками для відвідування
школи. Для цього необхідні наступні дані: ім'я, дата народження та адреса, підтвердження статусу проживання,
інформація про стан володіння німецькою мовою та будь-які існуючі сертифікати дитини.
Столиця землі Саксонія-Анхадьт - Магдебург | Кафедра школи та спорту | Герхарт-Хауптманн-Штрассе 24 |
39108 Магдебург | Телефон 0391 5403001 | Понеділок, середа та четвер з 9:00 до 15:00. вівторок з 9:00 до
13:00 та з 14:00 до 17:30 та п'ятниця з 9:00 до 12:00 | Вебсайт: www.magdeburg.de/Start/KulturSport/Fachbereich-Schule-Sport
Після реєстрації дитина отримує запис на обстеження в кабінеті охорони здоров'я. Тут перевіряють, чи здорова
вона і можліве відвідування школи. Направлення до конкретної школи, як правило, надсилається поштою
Державним управлінням освіти.
Управління охорони здоров'я та ветеринарії столиці Магдебург | Педіатрична та підліткова медична служба
| Любекер Штрассе, 32 | Д-39124 Магдебург | Телефон 0391 5406050 | gesundheitswesen@magdeburg.de |
Вівторок з 9 до 12:00 та з 14:00 до 17:30 | Контактна особа: д-р мед. Вагнер
Ландессхуламт Заксен-Ангальт | Turmschanzenstraße 32 | Д-39114 Магдебурзька | Телефон 0391 56702
Як тільки батькам буде повідомлено, в яку школу піде їхня дитина, необхідно зареєструватися там особисто в
секретаріаті. Також радимо поговорити з учителем класу, щоб представити себе і уточнити подальші питання,
наприклад, які шкільні матеріали потрібні і як батьки можуть підтримати дитину в школі. Якщо ви отримуєте
фінансову допомогу від держави, ви також можете подати заявку на фінансову підтримку шкільного харчування,
навчальних матеріалів, шкільних поїздок або репетиторства через відповідне фінансове агентство (наприклад,
через управління соціального забезпечення (das Sozialamt) або центр зайнятості (das Jobcenter).
Багато іншої корисної інформації про відвідуванzy школи можна знайти в «Інформація для батьків: школа»
Державної
мережі
організацій
мігрантів
Саксонія-Ангальт
(LAMSA)
на
вебсайті
www.lerneninterkulturell.de/schule-infothek-medien . На наступному вебсайті ви знайдете поточний шкільний
посібник
з
оглядом
усіх
середніх
шкіл
Магдебурга
після
початкової
школи:
www.magdeburg.de/Start/Wissenschaft-Bildung/Schule/Schulwegweiser .

otto

ist

vielfalt

otto

heißt

willkommen

otto

informiert

otto

Додатково до багатомовних інформаційних листів, Гід з питань міграції до
Магдебургу містить інформацію щодо багатьох інших тем, пропонує численні
поточні консультації, допомогу та дозвілля.
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