
 

 

Порядок реєстрації українських школярів для онлайн-відвідування 

української школи — інформація для батьків  

Шановні батьки з України!                                  

Українські діти повинні мати змогу отримати український атестат зрілості. З 

1 листопада 2022 року українські школярі 9, 10 та 11 класів у Вільній державі Саксонія 

матимуть додаткову можливість брати участь у заняттях української онлайн-школи в 

поточному навчальному році.  Для цього необхідно подати заяву про звільнення від 

обов’язкового відвідування школи. Цю заяву на 2022/23 навчальний рік можна подати на 

добровільній основі. Звільнення від відвідування школи згідно з § 26, абзац 3, речення 2 

Закону про школи Саксонії (SächsSchulG) необхідне для дотримання положень щодо 

обов’язкового відвідування школи та для того, щоб мати можливість брати участь в 

українських онлайн-заняттях.                                                                               

 

Для учнів доступні такі варіанти: 

Учні залишаються закріпленими за своєю саксонською школою, навіть якщо вони беруть 

участь в українських онлайн-уроках, але при цьому не братимуть участь у звичайних 

уроках цієї школи. Їм доступні добровільні позашкільні гуртки або шкільні заходи, які 

також можна відвідувати для посилення інтеграції та отримання підтримки у вивченні 

німецької мови. Якщо ви вибираєте таку форму навчання для вашої дитини, ви повинні 

подати у своїй школі в Саксонії заяву про звільнення від відвідування школи. Це можна 

зробити за допомогою наданої форми заяви про звільнення від відвідування школи. 

Ви несете відповідальність за надання правильної й повної інформації, яка вимагається 

у формі.  

Після звільнення від відвідування школи участь в українських онлайн-уроках є 

обов’язковою. 

Хочемо ще раз зазначити, що участь в українських онлайн-уроках є добровільною. 

Саксонська школа не несе відповідальності за вміст уроків української онлайн-школи. 

Крім того, вашій дитині бажано самостійно вивчати німецьку мову. Як тільки стануть 

доступними онлайн-модулі або платформи для вивчення мови, діти отримають 

безкоштовний доступ до них у своїй школі в Саксонії. Також візьміть до уваги курси 

німецької мови, які зокрема планує Саксонське регіональне управління Федерального 

агентства зайнятості. 

Ваш Земельний департамент із питань шкіл та освіти 

 


