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З якого віку моя дитина 
повинна ходити до школи?
Всі діти в Німеччині, яким виповнилося шість років, 
мають право й обов‘язок ходити до школи. Реєстрація 
до початкової школи починається щороку в березні. 
Коли ваша дитина досягне шкільного віку, ви отримаєте 
лист, в якому буде зазначено, в якій саме школі ви 
повинні зареєструвати свою дитину. Обов‘язкове шкільне 
навчання триває до 18 років.

Скільки коштує шкільне навчання?
У державних школах навчання безкоштовне. Шкільні 
підручники також не потрібно купувати. Але багато речей, 
необхідних для школи або для шкільного життя, батьки 
повинні оплачувати самостійно. Це, наприклад, зошити й 
ручки, спортивний одяг або витрати на екскурсії з класом. 
Перебування у групі продовженого дня й гарячі обіди 
також коштують грошей. Малозабезпечені сім‘ї можуть 
отримати допомогу за рахунок програми сприяння освіті 
та соціалізації. 

Програми сприяння освіті та соціалізації

Яке шкільне приладдя 
потрібно моїй дитині?
	� Шкільна сумка або рюкзак
	� Спортивна сумка з одягом та взуттям для уроків 

фізкультури
	� Їжа та напої на перерви

Шкільні підручники видають у школі. Зошити та письмове 
приладдя повинні купувати батьки. Що саме необхідно 
купити, дітям повідомляють у школі.
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Скільки часу моя дитина буде 
перебувати в школі?
У більшості шкіл заняття починаються о 7: 45 або о 
8 ранку. Час закінчення уроків різний і залежить від 
розкладу занять. У школах неповного дня заняття 
проходять зазвичай у першій половині дня. Школярі 
приходять додому в обідній час.

У школі повного дня учні залишаються до 16 години. 
Вони мають такі ж уроки, що і в школі неповного дня. 
Але у них також є обід і час для виконання домашніх 
завдань, відпочинку та ігор. Заняття в школі повного дня 
безкоштовні.

Початкові школи повного дня в Карлсруе
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Моїй дитині потрібан догляд 
протягом всього дня. Які 
можливості існують для цього?
У школі повного дня ваша дитина перебуватиме до 16 
години. Вона також отримає там гарячий обід.

За нею можуть доглядати й після 16 години, якщо це 
необхідно.

Також є можливість догляду за дітьми шкільного віку, 
які не ходять до школи повного дня: вони можуть 
залишатися під наглядом до 13 або 14 години або 
записатися до групи продовженого дня, за наявності 
певних умов. Якщо дитині потрібен догляд лише в певні 
дні, то у деяких школах є гнучкий післяобідній догляд. З 
брошури «Пропозиції щодо шкільної освіти та догляду» 
ви можете дізнатися, що пропонує певна школа. Ви 
також можете задавати питання, які вас цікавлять, 
безпосередньо в школі.

Брошура: Пропозиції щодо шкільної освіти та 
догляду
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Як моя дитина знайде 
дорогу до школи?
До початкової школи діти можуть ходити пішки. Багато 
дітей також використовують самокат або велосипед. Для 
кожної початкової школи складено маршрути руху до 
школи. Вони описують найбезпечніший шлях від квартири 
до школи. Батьки навчають дітей, яким саме маршрутом 
вони можуть безпечно ходити до школи й повертатися 
додому. 

Маршрути руху до школи в Карлсруе

Середня школа може знаходитися далі від місця 
проживання. Якщо вашій дитині потрібно користуватися 
автобусом і трамваєм, щоб дістатися до школи, 
то вам компенсують частину витрат. Будь ласка, 
проконсультуйтеся з цього приводу в секретаріаті школи 
вашої дитини.

Якщо у вашої дитини є інвалідність або їй потрібно 
відвідувати спеціальну школу, вартість проїзду буде 
компенсована повністю.
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Чи організовано харчування в школі?
На ранкові перерви учні самі приносять їжу. Напої також 
треба приносити самим. У багатьох школах є диспенсер з 
питною водою. Там можна набрати води у пляшку.

У школах повного дня й у групах продовженого дня є 
гарячі обіди. У багатьох інших школах також є їдальня, 
де можна пообідати. Для учнів, які отримують допомогу 
за рахунок програми сприяння освіті та соціалізації, обід 
безкоштовний.

Школи повного дня

Групи продовженого дня

Програми сприяння освіті та соціалізації
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Домашні завдання?!
Виконуючи домашні завдання, учні на практиці 
засвоюють те, що вони вивчили в школі. Завдання 
записують у щоденнику або в щотижневому розкладі. 
Діти повинні виконувати домашні завдання самостійно. 
Але їм обов‘язково нададуть допомогу, якщо вони 
чогось не зрозуміли. Якщо вашій дитині потрібна 
підтримка у виконанні домашніх завдань, то для цього 
є різні можливості. Наприклад, у багатьох школах є 
консультанти з домашніх завдань. Будь ласка, запитайте 
щодо цього у школі вашої дитини. Діти, які відвідують 
групи продовженого дня, виконують домашні завдання 
там. У початкових школах повного дня дітям дуже рідко 
задають домашні завдання. Важливо, щоб ваша дитина 
виконувала домашні завдання повністю й акуратно. Якщо 
у дитини виникають труднощі з домашніми завданнями, 
ви можете обговорити це з вчителькою або вчителем.

Як діяти у випадку хвороби? 
Якщо ваша дитина захворіла і не може піти до школи, ви 
повинні повідомити про це школу. Вашій дитині потрібне 
обґрунтування відсутності.

Будь ласка, запитайте у школі вашої дитини, яким 
чином надати повідомлення. Наприклад, ви можете 
зателефонувати до школи або написати електронного 
листа. 

Якщо дитина хворіє довго, то школа може запросити 
підтвердження (довідку). Довідку видасть лікар вашої 
дитини. Якщо у дитини інфекційна хвороба, то дитина 
повинна залишатися вдома до одужання.
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Коли починається навчальний 
рік і коли період канікул?
У землі Баден-Вюртемберг навчальний рік починається у 
вересні. Навчальний рік закінчується в липні наступного 
календарного року. Потім починаются літні канікули. 
Протягом навчального року також є канікули. А ще є 
святкові дні, коли немає шкільних занять. Точний графік 
канікул вам можуть надати в школі, а також він є у 
спеціальному календарі.

Графік шкільних канікул в Карлсруе



Управління у справах школи та спорту | 9

Чи повинна моя дитина ходити до 
школи в дні релігійних свят?
Школяри, які є членами релігійної громади, не повинні 
ходити до школи у дні важливих релігійних свят. Але це 
необхідно заздалегідь узгодити з керівництвом школи.

Яких саме свят це стосується, визначено Положенням 
про відвідування школи в землі Баден-Вюртемберг. Ви 
також можете уточнити це в школі вашої дитини.

Положення про відвідування школи в землі 
Баден-Вюртемберг

Чим може займатися моя 
дитина під час канікул? 
Під час канікул у школах повного дня та групах 
продовженого дня проводять канікулярні заходи. Інші 
організації також мають багато пропозицій для дітей 
під час канікул. Зазвичай на них потрібно попередньо 
зареєструватися. Відповідна інформація доступна на 
порталі канікул Карлсруе.

Портал канікул Карлсруе
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Як мені дізнатися про те, що 
відбувається в школі? 
Якщо у вас є питання щодо школи, уроків або розвитку 
вашої дитини, ви можете обговорити їх із класним 
керівником. Ви, як батьки, також регулярно будете 
отримувати інформацію від школи. Наприклад, про класні 
заходи та про вашу дитину. 

Як отримати інформацію або поговорити з вчителями:

Батьківські збори

На початку нового навчального року в кожному класі 
проходять батьківські збори. Батьківські збори зазвичай 
проводяться в жовтні. На них ви познайомитеся з 
вчителями і отримаєте важливу інформацію щодо уроків. 
На батьківських зборах також обирають батьківський 
комітет. Часто також планують екскурсії або свята, в яких 
батьки й діти можуть брати участь разом.

Бесіда з батьками

Під час бесіди з батьками ви спілкуєтеся з вчителькою або 
вчителем про свою дитину. У початкових школах бесіди з 
батьками проходять регулярно. Ви отримуєте запрошення 
на них.

Для бесіди з батьками вам можуть надати перекладача 
на вашу мову. Це безкоштовно. Щодо цього ви можете 
звернутись до вчительки або вчителя.

Якщо вас непокоять певні питання щодо вашої дитини або 
школи, ви завжди можете попросити вчительку або вчителя 
організувати таку бесіду.

Перекладач для бесіди з батьками



Управління у справах школи та спорту | 11

Записка

Часто школярам передають записки для батьків. В 
них викладають важливу для батьків інформацію. 
Іноді записки мають корінець, в якому батьки повинні 
розписатися. Цей корінець діти повинні повернути в 
школу.

Зошит для повідомлень

У початковій школі учні часто мають зошит (зошит для 
повідомлень), в якому ви можете писати повідомлення 
вчительці або вчителю. Наприклад, якщо виникають 
проблеми з домашніми завданнями. Або якщо ви хочете 
поговорити з вчителькою або вчителем.

Електронна пошта або телефон

Деякі школи також використовують для зв‘язку з батьками 
електронну пошту або телефон.
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Чого школа очікує від мене 
як від матері чи батька? 
Батьки та школа несуть спільну відповідальність за 
виховання й освіту дитини. Ви, як мати або батько, є 
найважливішим партнером школи, коли мова йде про 
розвиток вашої дитини. Саме тому важливо, щоб ви 
відвідували батьківські збори та бесіди з батьками. 
Важливо також, щоб ви були на зв’язку, якщо школі 
необхідно буде зв‘язатися з вами. 

Ви як батьки несете відповідальність за те, щоб ваша 
дитина відвідувала уроки регулярно і вчасно, а також 
за наявність підтвердження у випадку її відсутності у 
зв‘язку з хворобою. Школа також сподівається, що ваша 
дитина буде виконувати домашні завдання і матиме все 
необхідне для навчання.

Батьки відіграють важливу роль у школі. Вони приймають 
активну участь у шкільному житті. Батьки надають свої 
ідеї та допомагають в організації шкільних свят, заходів і 
подій. Вони сприяють налагодженню гарної взаємодії між 
вчителями, дітьми та батьками.
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Як я можу підтримати свою 
дитину в школі? 
Батьки можуть багато чого зробити для того, щоб їхні діти 
почувалися в школі комфортно і добре вчилися.

Ви дуже допоможете своїй дитині, якщо подбаєте про те, 
щоб вона могла добре зосередитися в школі. Для цього 
важливо, наприклад, щоб вона спала достатню кількість 
годин, регулярно харчувалась і багато часу гуляла на 
свіжому повітрі. Ви також підтримаєте свою дитину, якщо 
подбаєте про те, щоб вона не проводила занадто багато 
часу за смартфоном, комп‘ютером, телевізором або 
ігровою приставкою. 

Ваша дитина буде ходити до школи з задоволенням, якщо 
у неї там будуть друзі. Ви допоможете своїй дитині, якщо 
заохотите її товаришувати з іншими школярами. Часто 
при цьому також розвиваються дружні стосунки й зв’язки з 
іншими батьками.

Ви допоможете своїй дитині, якщо будете цікавитись 
її справами в школі. Ви завжди можете звернутися 
до класного керівника, якщо вас щось турбує або ви 
вважаєте, що вашій дитині потрібна допомога. Але ви 
також підтримаєте свою дитину, якщо будете заохочувати її 
робити те, що вона вже може робити самостійно.
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До кого я можу звернутися, якщо у моєї 
дитини виникнуть проблеми в школі? 
Класний керівник — це перша особа, до якої слід 
звертатись, якщо у вашої дитини виникають проблеми 
в школі. У кожній школі також є кваліфіковані шкільні 
психологи. Вони дадуть пораду, наприклад, у випадку 
труднощів з навчанням чи особливостей поведінки.

Якщо ви стикаєтеся з проблемами в школі або в родині, 
то також можете звернутися до шкільної соціальної 
служби. Її представники допоможуть, наприклад, якщо 
ваша дитина не почувається комфортно в школі або якщо 
у вас є питання про виховання дітей. Шкільна соціальна 
служба також може повідомити вам, які існуються 
можливості, якщо вам або вашій дитині потрібна 
допомога.

Шкільна соціальна служба в Карлсруе
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Примітки
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