Інформаційний лист Департаменту Oсвіти Каринтії (Bildungsdirektion Kärnten) для
«Сімей – нових в Каринтії»
У мене є дитина шкільного віку (6-15 років), якій потрібне місце в школі
Що мені потрібно зробити?
Якщо вам потрібно місце для вашої дитини в школі в Каринтії, надішліть електронний лист на адресу:
servicestelle@bildung-ktn.gv.at.
Будь ласка, додайте свою реєстраційну форму (Meldezettel) з поточною адресою в Каринтії.
→ Початкова школа (діти від 6 до 10 років): ваша дитина зазвичай відвідує школу за місцем вашого
проживання.
→ Середня школа / політехнічна школа (діти від 10 до 15 років): ваша дитина зазвичай відвідує середню
школу/політехнічну школу поблизу вашого місця проживання.
→ Загальна середня/вища школа або професійна середня/вища школа (для молоді від 15 років)
надішліть електронного листа на адресу servicestelle@bildung-ktn.gv.at.
Управління Oсвіти Карінтії (Bildungsdirektion Kärnten) подбає за шкільне місце для вашої дитини,
а потім зв’яжеться з вами!
Основна інформація про шкільну систему в Австрії:
●

●

В Австрії навчання в школі є обов’язковим для всіх дітей віком від 6 років. Воно триває 9 років. Ваша
дитина вивчатиме німецьку мову в школі. Для цього є окремі класи та курси. Усю необхідну інформацію
ви можете отримати в адміністрації школи, яку закріпить за вами Департамент Oсвіти Каринтії
(Bildungsdirektion Kärnten).
Інформацію про шкільну систему різними мовами можна знайти за адресою
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa.html

Після виділення шкільного місця особливо важливим є наступне:
●

Зверніться до адміністрації школи!
При записі до школи необхідно мати:
- посвідчення особи (наприклад, паспорт)
- за наявності останній шкільний атестат

●

Будь ласка, будьте на зв’язку з вчителями!

Додаткову інформацію можна знайти на https://www.bildung-ktn.gv.at

Примітка: якщо вашій дитині від 3 до 6 років, вона має можливість відвідувати дитячий садок. Батьки
сплачують щомісячну плату за відвідування. Місця в дитячих садках зазвичай облаштовуються за місцем
проживання через муніципальну контору або магістрат. Контактною особою є Департамент Освіти та Спорту
шостого відділу державної влади Каринтії (Abteilung 6 – Bildung und Sport im Amt der Kärntner Landesregierung),
тел. 05 0536 16137, електронна адреса: Abt6.Elementarbildung@ktn.gv.at

Управління Oсвіти Каринтії (Bildungsdirektion Kärnten) бажає всім батькам, дітям та молоді
гарного початку навчання в Каринтії!
З найкращими побажаннями

