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Реєстрація Вашої дитини у початковій школі на 2023/2024 навчальний 
рік 
 
 
Шановні батьки, 
 
нарешті, з 1.08.2023 ваша дитина по-винна обов’язково піти до школи. То-му, 
саме час зареєструвати вашу ди-тину у початковій школі. 
 
Ви можете знайти (обрати) найближчу школу відповідно до Вашого місця 
проживання в додатку (перелік всіх початкових навчальних закладів). Назва 
школи виділена рамкою. В цю школу ваша дитина буде прийнята переважно з 
огляду на можливості школи. 
 
Якщо Ви оберете якусь іншу школу, ваша дитина може бути прийнята туди лише 
за умови, якщо всіх дітей вже прийняли і ще є місця в школі. 
 
Домшуле та ПрімусШуле (The Domschule and PRIMUS-Schule) приймають на нав-
чання дітей з всіх районів Міндена. Якщо Ви хочете зареєструвати свою дитину в 
одну з цих шкіл, оберіть найближчу до вашого місця проживання школу. 
 
Реєстрація вашої дитини для відвідування (навчання) в початковій школі склада-
ється з чотирьох етапів: 
 

• надіслати заповнений фор-муляр: 
Будь ласка заповніть доданий формуляр (анкету) та надішліть його по по-
шті або за електронною адресою до Шкільного бюро (Schulbüro) не піз-
ніше 09.09.2022. 

Якщо Ви хотіли б (плануєте) зареєструвати свою дитину для навчання у 
приватній школі (наприклад, Freie Evangelische Schule, Waldorfschule), або 
за межами Міндена, будь ласка зконтактуйте безпосередньо з обраною 
Вами школою. Тим не менш, навіть якщо Ви вже зареєстрували свою 
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дитину в певній школі, надішліть заповнений формуляр (анкету) до Stadt 
Minden. 
 

• Співбесіда для зарахування дитини до школи: 
Представники початкової школи, яку ви обрали для реєстрації, будуть про-
інформовані про ваше рішення та запросять Вас і вашу дитину на особисту 
бесіду восени. 
 

• Зарахування: 
Після проведеної співбесіди з Вами та дитиною головний вчитель прийме 
рішення щодо зарахування вашої дитини до школи. Остаточне рішення 
буде прийматись до кінця січня. 
 

• Перевірка шкільних здібностей: 
Районний відділ охорони здоров’я Мінден - Любекке перевірить всіх зареє-
строваних дітей чи готові вони відвідувати школу. Ви також отримаєте 
окреме запрошення пізніше від відділу. 
 

Ви можете знайти більше інформації в доданому файлі, або за адресою www.min-
den.de/schulanmeldung. 
 
 
 
З повагою, 
 
 
Ramona Timm 
(Рамона Тім) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додані документи: Бланк реєстрації на 2023/24 навчальний рік (Anmeldebo-

gen zum Schuljahr 2023/2024) 
 
 Інформаційнa форма відповідно до п. 13 DSGVO (Infor-

mationspflicht gem. Art. 13 DSGVO) 
 
    Інформаційний флаєр (Informationsflyer) 

 

Корпуси доступні лише німецькою мовою. 
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