
Information zum Schulbesuch (ukrainisch) Stand 29.03.2022 

Інформація для учнів, які приїхали з України: 

Школи округу Форхайм з задоволенням хочуть надати учням з України можливість 

відвідувати школу, щоб хоч трохи повернути дітей до нормального режиму дня у цій 

нелегкій ситуації. Ще не всі питання вирішені, але ми працюємо над цим.  

Наразі учні можуть зареєструватися у багатьох школах. Учні 1-4 класів можуть 

звернутися до початкових шкіл за місцем проживання. Діти старшого віку можуть 

зареєструватися у навчальних закладах Неповної Середньої школи ( Mittelschule ), 

Школи для отримання Повної Середньої освіти ( Realschule ) або у Гімназії ( 

Gymnasium). Підлітки, які в Україні відвідували Професійно-технічні училища, 

звертайтеся до Професійних Центрів ( Berufliches Schulzentrum ). Також діти з 

обмеженими можливостями можуть зареєструватися у центрах підтримки ( 

Förderzentrum) і в залежності від наявних ресурсів, буде вирішено, яку школу вони 

можуть відвідувати.  

Про процедурні зміни ми вас повідомимо. Інформацію про різні школи можна знайти 

на вкладинці «Школи» ( Schulen) на нашій домашній сторінці http://www.schulamt-

forchheim.de/ 

Більш детальну інформацію про нормативно-правову базу, допомогу та важливу 

інформацію ( частково українською та англійською мовами) можна знайти на Інтернет 

сторінці Міністерства землі Баварія http://www.km.bayern.de/ukraine.html 

 

 

Informationen zum Schulbesuch (russisch), Stand: 29.03.2022: 

Информация для учащихся, приехавших из Украины: 
Школы округа Форхайм с удовольствием хотят предоставить учащимся из Украины 

возможность посещать школу, чтобы хоть чуть-чуть вернуть детей в нормальный 

режим дня в этой нелегкой ситуации. Пока не все вопросы решены, но мы работаем над 

этим. 

В настоящее время учащиеся могут зарегистрироваться во многих школах. Учащиеся 1-

4 классов могут обратиться в начальные школы по месту жительства. Дети постарше 

могут зарегистрироваться в учебных заведениях Неполной Средней школы 

(Mittelschule), Школы для получения Полного Среднего образования (Realschule) или в 

Гимназии (Gymnasium). Подростки, которые в Украине посещали Профессионально-

технические училища, обращайтесь в Профессиональные центры (Berufliches 

Schulzentrum). Также дети с ограниченными возможностями могут зарегистрироваться 

в центрах поддержки (Förderzentrum) и в зависимости от имеющихся ресурсов будет 

решено, какую школу они могут посещать. 

О процедурных изменениях мы вас уведомим. Информацию о разных школах можно 

найти на вкладке «Школы» (Schulen) на нашей домашней странице: 

http://www.schulamt-forchheim.de/ 

Более подробную информацию о нормативно-правовой базе, помощи и важной 

информации ( частично на украинском и английском языках) можно найти на 

Интернет-странице Министерства земли Бавария: http://www.km.bayern.de/ukraine.html 
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