
1 Добровільні дані

Дані школи 
Назва школи Номер школи 

 Ким заповнено (прізвище та посада) Дата заповнення 

Дані учениці/учня 
Прізвище Ім'я (імена) 

Індекс, населений пункт (згідно довідки з місця 
проживання) 

Вулиця, номер будинку (згідно довідки з місця 
проживання) 

Вид 

Головне місце проживання Тимчасове місце проживання

Довідка з місця проживання була надана і перевірена 

 так              ні      Прізвище: 

(Надання довідки з місця проживання є обов’язковим до зарахування в 
школу. В окремих випадках довідку можна надати пізніше) 

Дата народження (згідно довідки з місця проживання) Дата переселення (згідно довідки з місця проживання) 

Стать 
  чоловіча   жіноча    інша 

Країна народження 

Країна походження Громадянство 

Мова (мови), якою/якими розмовляють в сім'ї 

Довідки про вакцинацію від кору, наявність імунітету до кору або протипоказання були надані і перевірені 

 так              ні      Прізвище:                                                      Примітка: 

Труднощі (якщо вони важливі для зарахування в школу) 

Право опіки 

  сумісно                         одноособово 

  Опікун (мати): прізвище, ім'я (імена) 

  Опікун (батько):  прізвище, ім'я (імена) 

  Інші особи: прізвище, ім'я (імена) / установа 

Доступність по телефону (опікун/опікуни)1 E-Mail (опікун/опікуни)1 

Erklärhilfe
Анкета для прийому в школу дітей шкільного віку з міграційним минулим 
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Інформація про шкільну освіту    Без попереднього навчання в 
школі

Вид/ форма школи Країна Тривалість навчання в 
навчальних роках 

Знання мови 
 Англійська 

 Французька 

 Інші мови: 

 Німецька 

 Рівні    A1   A2   B1   B2    Знання відсутні 

 Підтвердження: 

Тривалість навчання в 
навчальних роках 

Навчання грамоти 

  Навчання грамоти - латиниця     Навчання грамоти – інший шрифт    Безграмотний 

Свідоцтво про шкільну освіту 

  Документи про шкільну освіту надані      не надані 

  Особисті дані 

Свідоцтво про закінчення школи 
Свідоцтво про закінчення школи видано 

Свідоцтво про закінчення школи надано для визнання        

Свідоцтво про закінчення школи ви знане       не визнане

Висновок школи 
Шкільний вік 

 Шкільний вік досягнутий       не досягнутий    Необхідна перевірка досягнення шкільного віку управлінням шкільної освіти 

Можливість прийому в школу 

 Прийом учениці/учня в школу можливий       не можливий 
 Обґрунтування (якщо прийом не можливий): 

Підтримка у вивченні німецької мови як другої мови (DaZ) 

 Підтримка у вивчення німецької мови як другої мови (DaZ)   потрібна   не потрібна  дані не можливі 

 Підтримка у вивчення німецької мови як другої мови (DaZ) забезпечується школою  не забезпечується 
 Обґрунтування (якщо забезпечення не можливе) 
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