
Чек-лист/Поради/Дати «Куди піти після початкової школи?» 

 
 

 На що звернути увагу при переході з початкової школи в 

середню загальноосвітню школу (5. Клас) 

27.10.2022 Захід "Куди піти після початкової школи?" 

 

11/12 -
2022 
до 01-

2023 

Інформаційні вечори та Дні відкритих дверей у середніх загальноосвітніх 
школах  
 
 
   Порада: Дати Ви також можете знайти також в Інтернеті за адресою www.bildung-in-
bielefeld.de 
(-> Школи міста Білефельда представляють себе / профілі шкіл) або  на домашніх сторінках 
шкіл 

 

16.01.2023 
- 
20.01.2023 

Видача піврічних табелів у початкових школах 
 
Видача реєстраційних форм для муніципальних шкіл 

Одну реєстраційну форму ви отримаєте в початковій школі Вашої дитини. Будь ласка, 

заповніть реєстраційну форму й візміть її з собою на реєстрацію до міської середньої 
загальноосвітньої школи. 
 

 

  Якщо Ви маєта намір зареєструвати свою дитину до приватної школи, Ви отримаєте 
інформацію про процес реєстрації від відповідної приватної школи. 

 

 Поради щодо вибору загальноосвітньої середньої школи 
 Поради: 
 

  Зверніть увагу на рекомендації щодо типу школи від  початкової школи! 

  Чи відповідає (педагогічна) концепція школи потребам дитини? 

  Яка школа, на Вашу думку, надасть найкращу підтримку Вашій дитині? 

  Які враження отримали Ви/Ваша дитина від Дня відкритих дверей? 

  Дорога до школи? Чи легко та безпечно добиратися Вашій дитині до школи? 

  Мова йде про школу повного чи продовженого дня? (Догляд у другій половині дня 

присутній?) 

  Школа муніципальна чи приватна? 

  Якщо ваша дитина хоче брати участь в уроках рідної мови (HSU), 
будь ласка, дізнайтеся про можливості відповідної середньої школи 

 

06.02.2023 
- 
03.03.2023 

Період реєстрації в міських загальноосвітніх школах 
 
Реєстрація до п’ятого класу 2023/24 навчального року має відбутися  
08.02.2023 / 09.02.2023                                з 09.00 - 12.00 та 16.00 - 19.00 
10.02.2023 / 13.02. 2023 / 14.02. 2023         з 9.00 до 12.00 год. 

З метою дотримання чинних правил гігієни та дистанції, реєстрація 
проводиться за попереднім записом 
 

  Дати реєстрації у  приватних середніх школах орієнтуються на дати реєстрації у  

міських школах. Про конкретні дати реєстрації уточнюйте, будь ласка, у відповідному офісі 
приватної школи. 

 

 



Чек-лист/Поради/Дати «Куди піти після початкової школи?» 

 
 

 Реєстрація до загальноосвітньої середньої школи 
Реєстрація відбувається в канцелярії / секретаріаті відповідної загальноосвітньої школи. 

 Що потрібно взяти з собою для реєстрації? 
 Заповнена реєстраційна форма (-> Ви отримаєте реєстраційну форму у своїй 

початковій школі) 
 Табель вашої дитини за останнє півріччя (4 клас) з початкової школи, 

включаючи рекомендації щодо переходу до типу школи 
 Свідоцтво про народження Вашої дитини для зарахування до загальноосвітньої 

школи 
 Якщо є: Підтвердження того, що Ваша дитина вміє плавати (-> напр. підтвердження 

у вигляді значка «Морський коник») 
 Паспорт щеплень/Карта щеплень для підтвердження наявного захисту від кору 
 Якщо ваша дитина має намір брати  участь в уроках рідної мови (HSU), реєстрація 

HSU повинна відбутися одночасно з реєстрацією до школи 
 

06.03.2023 Рішення про те, чи буде Ваша дитина 

прийнята до середньої школи, приймається 

якнайшвидше після закінчення терміну реєстрації. 
Ви отримаєте письмове повідомлення від 
середньої школи. 

 

Якщо Ваша дитина не отримає місця в 

обраній Вами школі 
(наприклад, у школі не вистачає місць), Ви 

отримаєте від цієї школи рішення про 
відмову та подану Вами реєстраційну 
форму.  

З рішенням про відмову та реєстраційною 
формою Ви можете зареєструвати дитину в 
іншій середній загальноосвітній школі. 
Список, опублікований на сайті міста 
Білефельд (->www.bielefeld.de), постійно 
оновлюється, і Ви можете самостійно 
перевірити, в яких середній загальноосвітніх 
школах міста Білефельд є вільні місця 
 

 Кошти на проїзд/ SchülerTicket Westfalen 
З 1 лютого 2023 року (II півріччя навчального року) Учнівський квиток /Шкільний проїзний 
квиток для учнів муніципальних шкіл буде замінено нa SchülerTicket Westfalen.  
Для отримання SchülerTicket Westfalen потрібно заповнити формуляр та подати заявку 
через школу. 
Він дійсний як місячний абонемент на місцевий громадський транспорт (ÖPNV) у Вестфалії 
безлімітно, цілодобово та протягом навчального року. 
Учні, які відповідають умовам, отримають SchülerTicket Westfalen, сплативши щомісячний 
внесок у розмірі 12 євро (6 євро для брата/ сестри та 0 євро для інших братів/сестер). 
 
Власники дійсного Паспорта міста Білефельд /SGB-II-Рішення/SGB- XII-Рішення або 
Рішення для шукачів притулку, які мають право на відшкодування коштів на проїзд до 
школи, отримують SchülerTicket Westfalen безплатно. (Освітньої картки – Bildungskarte – не 
буде достатньо.) 
Для тих, хто не має права на SchülerTicket Westfalen, і таким чином не має права на 
субсидію, SchülerTicket Westfalen коштуватиме щомісячно 30-60 євро (ціна станом на 
27.10.2022 ще не є остаточною). Повністю заповнену форму замовлення /заявку треба 

підтвердити у школі й надати компанії-перевізнику.  
 ПОРАДА: Ви можете знайти більше інформації у листівці «Вартість учнівського 

проїзду» (можна отримати в канцелярії школи або в Управлінні освіти) або в Інтернеті за 
адресою www.bielefeld.de (Ключове слово: Bildung/ Rund ums Thema 
Schule/Schülerfahkosten) з грудня 2022 року. 

08.08.2023 1-й навчальний день для 5-х класів 2023 року 
Щирі вітання! Ваша дитина починає нову сторінку в житті! 
Бажаємо успіхів та насолоди від навчання! 

 


