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17. червня 2022 р. 
 

Інформація про обов’язкову шкільну освіту та про 
зарахування дітей, які вимушено залишили Україну, до 
початкових та середніх загальноосвітніх шкіл 
 
Для підготовки до наступного навчального року всі діти та підлітки шкільного 

віку, які вимушено залишили Україну, мають бути записані до шкіл до початку 

літніх канікул. В незалежності від норм, існуючих в Україні, стосовно 

обов’язкової шкільної освіти чинними є положення Закону про школу 

федеральної землі Саксонія-Ангальт. 

 

Міністерство освіти видало указ, в якому зазначена інформація про прийом до 

початкових та середніх загальноосвітніх шкіл дітей, які вимушено залишили 

Україну. 

 

Інформація про прийом до початкових шкіл: 

 

Всі діти, які вимушено залишили Україну та народилися в період з 

01.07.2015 року до 30.06.2016 року, будуть зобов’язані відвідувати школу з 

початку 2022/2023 навчального року та почнуть відвідувати початкову школу 

після зарахування 27.08.2022 року.  

 

Процедура: 

 

• Утримувач школи звертається до осіб, які мають право на опіку над 

дитиною, з проханням записати до школи їхню дитину, яка досягає 

шкільного віку. 

• Особи, які мають право на опіку над дитиною, на прохання утримувача 

школи записують свою дитину, що досягають шкільного віку, у 

державну початкову школу, де закріплене їхнє головне місце 

проживання. Записатися потрібно до 24.06.2022 року. 

• Якщо дитина має відвідувати початкову школу, яка знаходиться за 

межами шкільного округу державної початкової школи, за якою 

закріплене їхнє головне місце проживання, то особи, які мають право 

на опіку над дитиною, подають заявку на відкріплення. Заява 

направляється на початкову школу, за якою первісно мала бути 

закріплена дитина відповідно до шкільного округу. 

• Початкова школа до 30.06.2022 року передає дані про записаних до 

школи дітей до дитячо-юнацької лікарської служби компетентного 

Управління охорони здоров’я та у Земельне управління освіти. 
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• Після цього Дитячо-юнацька лікарська служба відповідного Управління 

охорони здоров’я проводить медогляд. 

• Після зарахування до школи 27.08.2022 року записані до школи діти 

приймаються у початкову школу. 

 

ПОСИЛАННЯ на указ українською мовою 
Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_Grundchulen_ukrainisch.pdf (sachsen-anhalt.de) 
 
ПОСИЛАННЯ на указ німецькою мовою  

Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_Grundschulen.pdf (sachsen-anhalt.de) 
 

Інформація про прийом до середніх загальноосвітніх шкіл: 

 

Особи, які мають право на опіку над ученицями та учнями, які народилися до 

30.06.2012 року і зараховані до однієї з початкових шкіл федеральної землі Саксонія-

Ангальт у 2021/2022 навчальному році, будуть поінформовані початковою школою, в 

якій вони в даний час навчаються, про доступні для вибору середні загальноосвітні 

школи, спільні адаптаційні класи, створені на кілька шкіл, та процедуру запису до них. 

 

Особи, які мають право на опіку над дитиною, крім рекомендації щодо подальшого 

відвідування школи, також отримують бланк заяви про подальше відвідування школи, 

який вони мають до 30 червня 2022 року здати у початкову школу, в якій дитина 

навчається на даний час. 

 

Щоб діти могли планово перейти у середню загальноосвітню школу (перейти 

у 5 клас), вони в обов’язковому порядку мають вже зараз бути зареєстровані у 

початковій школі. 

 

Строки: 

 

до 24.06.2022 р. Інформування осіб, що мають право на опіку над дитиною, про доступні 
для вибору середні загальноосвітні школи, спільні адаптаційні класи, 
створені на кілька шкіл, та процедуру запису до них. 

після цього Видача рекомендації щодо подальшого відвідування школи та бланку 
заяви про подальше відвідування школи особам, що мають право на опіку 
над дитиною. 

до 30.06.2022 р. Подача заяв про подальше відвідування школи особами, що мають 
право на опіку над дитиною, до початкової школи, в який на даний 
час навчається дитина. 

до 05.07.2022 р. Відправлення оригіналів заяв про подальше відвідування школи 
початковою школою на адресу Адміністративного управління у справах 
шкіл відповідального земельного округу або позаокружного міста. Копія 
має бути додана до особистої справи учня. 

до 08.07.2022 р. Передача школами з приватним фінансуванням поіменних списків 
учениць та учнів, яких ці школи планують зарахувати, із зазначенням 
шкіл, від яких діти відкріплюються, на адресу Адміністративного 
управління у справах шкіл відповідального земельного округу або 
позаокружного міста. 

до 22.07.2022 р. Розподіл учениць та учнів утримувачами шкіл серед приймаючих шкіл. 

https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_Grundchulen_ukrainisch.pdf
https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_Grundschulen.pdf


до 17.08.2022 р. Письмове інформування осіб, що мають право на опіку над дитиною, з 
боку приймаючої школи, про рішення, в якій школі відбудеться 
зарахування їхньої дитини. 

після цього Витребування особистих справ учнів приймаючими школами. 

 

ПОСИЛАННЯ на указ українською мовою (LINK Erlass Ukrainisch) 

Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_weiterfuehrende_Schulen_ukrainisch.pdf 
(sachsen-anhalt.de) 
 
 
ПОСИЛАННЯ на указ німецькою мовою 
Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_weiterfuehrende_Schulen.pdf (sachsen-
anhalt.de) 
 

https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_weiterfuehrende_Schulen.pdf
https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_weiterfuehrende_Schulen.pdf
https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_weiterfuehrende_Schulen.pdf
https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Aufnahme_gefluechtete_Schueler_Ukraine_weiterfuehrende_Schulen.pdf

