Повсякденне шкільне життя в
Кобленці
Інформація для іммігрантів
Корисна інформація з першого
погляду

Ласкаво просимо!
Дорогі батьки,

Ваша донька чи син скоро підуть до школи в Кобленці.
Освіта є ключем до участі в нашому суспільстві та
вирішальним для індивідуальних життєвих шансів. Тому для
нас важливо, щоб ваша дочка чи син швидко знайшли
дорогу до нової школи і щоб вони мали право на найкращі
можливості для навчання там.
За допомогою цієї інформаційної листівки ми хотіли б
пояснити вам систему освіти Рейнланд-Пфальц і таким
чином дати вам уявлення про численні можливості для
шкільної кар’єри вашої дочки чи сина. Крім того,
узагальнено деякі важливі відомості про повсякденне
шкільне життя.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо
відвідування вашої доньки чи сина школи, ми з радістю вам
допоможемо – зв’яжіться з нами!

Бажаємо вашій доньці чи синові вдалого початку навчання
тут, у Кобленці!

Шкільна система в Рейнланд-Пфальц
Усі діти та молодь у віці від 6 до 18 років можуть і повинні
ходити до школи в Німеччині. Це називається
обов’язковим шкільним навчанням (§57 шкільного
законодавства для Рейнланд-Пфальца – SchulG).
У школі діти та молодь вивчають німецьку мову, читання,
письмо та арифметику. Це важливо для того, щоб після
школи вони могли навчитися ремеслу та знайти роботу.

Початкова школа (Grundschule)
Формує основу для подальшої шкільної освіти. Діти
вчаться арифметики, читання та письма і іншого.
- 1-4 класи (далі середня школа Realschule plus,
інтегрована загальноосвітня школа або гімназія).
- Дітям зазвичай виповнюється 6 років, коли вони йдуть
до школи.

Гімназія, вища школа (Gymnasium)

1х1 повсякденного шкільного життя

Тут учні отримують поглиблену загальну освіту, яка
готує їх до навчання в університеті.
❖ Закінчення 9 класу (професійна зрілість).
➢ Потім: коледж.
❖ Закінчення 10 класу (професійна зрілість).
➢ Потім: коледж.
❖ Закінчення 13 класу (Abitur).
➢ Право на навчання в університеті.

Головна інформація

Cпеціальні школи (Förderschulen)
Середня школа плюс (Realschule plus)
Окрім базової загальної освіти, учні також мають
можливість професійно зорієнтуватися.
❖ Вихід після 9 класу (професійна зрілість).
➢ Потім: коледж.
❖ Вихід після 10 класу (свідоцтво про середню освіту).
➢ Потім: коледж.
➢ Можливість
перейти
на
iнтегровану
загальноосвітню школу або гімназію після
закінчення 10 класу.

Учні з особливими (особливими освітніми) потребами
отримують особливу підтримку з боку вчителів
спеціальної школи та педагогічних спеціалістів.
❖ Зазвичай 1-9 класи
❖ Школи з особливими потребами – це школи цілого дня.
❖ Закінчення 9 класу (професійна зрілість або спеціальна
форма професійної зрілості).
➢ Право на навчання в коледжі.
❖ Можливий частковий відхід після 10 класу (особлива
форма професійної зрілості, завершення фінансування
пріоритетного цілісного розвитку).
➢ Потім навчання в коледжі.

Професійно-технічні
Schulen)
Інтегрована загальноосвітня школа (Integrierte
Gesamtschule - IGS)
Тут учні отримують розширену загальну освіту, яка
готує їх як до початку кар’єри, так і до навчання в
університеті.
❖ Закінчення 9 класу (професійна зрілість).
➢ Потім:коледж.
❖ Закінчення 10 класу (професійна зрілість).
➢ Потім:коледж.
❖ Закінчення 13 класу (професійна зрілість).
➢ Право на навчання в університеті.

училища

(Berufsbildende

Після навчання в загальноосвітній школі до 9 або 10
класу планується вступ до ПТУ. Серед іншого, тут
можна пройти навчання.
❖ 10-13 класи
❖ Можлива будь-яка шкільна кваліфікація (атестат
професійної зрілості, навчання, Abitur), що дозволяє
молодіти власним освітнім шляхом.

❖ Ви повинні записати свою дочку або сина в школу.
❖ Відвідування школи безкоштовне.
❖ Не потрібно купувати підручники. Ви можете позичити
книги. Це означає, що учні можуть використовувати
книги протягом навчального року, а потім повернути їх.
Заявку на шкільну позику на шлунок можна отримати в
школі або на муніципальному сайті.
❖ Обмін між школою та сім’єю дуже важливий для успіху
в школі. Скористайтеся можливостями контакту, такими
як батьківські вечори, дні батьків, шкільні свята та
кампанії.

Розпорядок навчального дня

❖ Ваша дочка чи син повинні приходити до школи з
понеділка по п’ятницю. Класні поїздки та екскурсії, такі
як шкільні свята, концерти, театр, фізкультура та уроки
плавання також є частиною шкільної програми. Тут
явка також є обов’язковою.
❖ Пунктуальність важлива. Ваша донька або син повинні
бути вчасно в школі щодня, щоб вони могли стежити за
уроками. Якщо школа починається о 8 ранку, ваша
донька чи син повинні прийти на кілька хвилин раніше.
❖ Є розклад. Цей план описує хід навчального дня. Будь
ласка, подбайте про те, щоб ваша донька чи син взяли
з собою все необхідне для шкільного дня (це,
наприклад: підручники, зошити, сніданок, спортивний
одяг). Якщо ви не впевнені, зверніться до класного
керівника вашої дочки або сина.
❖ Домашнє завдання потрібно виконувати після школи.
Домашнє завдання важливе, оскільки дозволяє вашій
дочці чи синові повторити й поглибити навчальний
зміст.
❖ Якщо ваша дочка чи син відвідує цілоденну школу,
вони також залишаються у школі після обіду (після
уроків). Студенти, які навчаються протягом усього дня,
можуть брати участь у обіді за окрему плату. Потім
вони отримують теплий обід з понеділка по четвер.

Плата може бути зменшена за запитом. Заявку на обід
необхідно подати вчасно. Ви можете отримати це в
школі або на сайті міста Кобленц.

Шлях до школи

❖ Деякі учні мають довгий шлях до школи. Якщо відстань
від дому до школи більше 4 км (більше 2 км у випадку
початкової та спеціальної шкіл або якщо це особливо
небезпечно для руху), ваша дочка чи син можуть
доїхати до школи автобусом чи потягом. Заявку на
квитки можна отримати в школі або на сайті міста
Кобленц. Його потрібно здати в школі вчасно.

Захворювання

❖ Якщо ваша дочка чи син захворіли, перед початком
школи зателефонуйте чи напишіть електронною
поштою до офісу школи та повідомте їм, що ваша
дочка чи син захворіли і тому не зможуть прийти до
школи сьогодні. Це важливо, щоб школа знала про
відсутність і не хвилювалася. Будь ласка, зверніться до
класного керівника, щоб дізнатися, які точні правила в
школі вашої дитини.

Відпустки та державні свята
❖ Не можна планувати канікули в навчальні години. Для
цього зарезервовані шкільні канікули. Запитайте у
школі точні періоди канікул (часто можна
❖ Це також можна знайти в листі до батьків на початку
навчального року або на сайті школи).
❖ Якщо ви бажаєте, щоб ваша дочка чи син відпустили на
спеціальні свята (свята, коли зазвичай проводяться
заняття), поговоріть із класним керівником вашого сина
чи дочки.

___________________________
Місто Кобленц
Управління культури та школи
Управління освіти Кобленц
Муніципальна координація освітніх можливостей для нових
іммігрантів – орієнтація на дітей та молоді
 0261 129 1910
 bildungsbuero@stadt.koblenz.de
 www.koblenz.de
Ви можете знайти більше інформації про школи в Кобленці
та варіанти підтримки в шкільному посібнику Кобленца:
(https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/bildung/bildungsbuero)
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