ПРИЙОМ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ
ДО ШКІЛ СЛОВАЧЧИНИ
• ДО ШКІЛ ЗАРАХОВУВАТИМУТЬ ДІТЕЙ
ЗІ СТАТУСОМ ЗАЯВНИКА НА ТИМЧАСОВИЙ
ПРИТУЛОК, ШУКАЧА ПРИТУЛКУ ЧИ БІЖЕНЦЯ.
• ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
5 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ.
1. Знайдіть відповідний навчальний заклад у Вашому районі.
a.

b.

Якщо дитина йде в дитячий сад або початкову школу, вибирайте навчальний заклад, орієнтуючись на своє місце
проживання. Вибираючи середню школу, враховуйте тип загальноосвітньої школи, яку відвідувала Ваша дитина
до приїзду в Словаччину. Якщо Ваша дитина перед приїздом до Словаччини закінчила останній рік початкової школи
в Україні, підготуйте заяву про вступ до 1-го курсу середньої школи.
Орієнтовну інтерактивну карту вільних місць у навчальних закладах Ви можете знайти на: ukrajina.minedu.sk/ua/

2. Після прибуття до Словаччини рекомендуємо якомога швидше зв’язатися зі школою
у вашому регіоні.
a.
b.

Надайте школі документи, що підтверджують статус заявника на тимчасовий притулок, шукача притулку чи біженця.
У процесі зарахування директор школи переконується, що під час розмови із законним представником дитини
отримав усю важливу інформацію, яка йому знадобиться під час зарахування учня.

c.

Про подальшу процедуру (заяву про зарахування, медогляд) Вас повідомить директор школи.

3. Зверніться до дитячого та підліткового лікаря загальної практики, у якого дитина пройде огляд.
a.
b.

Дитина повинна пройти огляд або додаткові обстеження.
Лікар підтверджує відповідність дитини до формальних шкільних нормативів, батьки передають завірений висновок
до школи.

4. Дитину зарахують до школи.
a.
b.
c.

Після зарахування дитини до школи, учень далі трактується, як прийнятий на навчання
(повторне зарахування неможливе).
Учнів зарахують на основі рівня знань зі словацької мови та рівня попередньої освіти.
Учень зобов‘язаний відвідувати заняття. У випадку, якщо дитина пропускає заняття без поважної причини, школа
вчиняє так само, як і з іншими учнями, відповідно до шкільного законодавства. Те саме стосується дитини,
яка навчається в системі обов’язкової дошкільної освіти.

5. Директор може відмовити у зарахуванні дитини до школи у зв’язку з відсутністю вільних місць.
a.
b.

Законний представник має можливість оскаржити рішення про неприйняття. У такому випадку подальша процедура
регулюється адміністративним порядком.
Якщо дитина не зарахована і це не підлягає оскарженню, у такому випадку директор школи спілкується із засновником
школи з метою пошуку місць в іншому навчальному закладі.

Якщо Регіональна шкільна адміністрація (RÚŠS) остаточно визначає школу, де навчатиметься
учень, дитина повинна відвідувати цю школу. Контакти в RÚŠS: https://ukrajina.minedu.sk/kontakti/
Більш детальну інформацію українською мовою ви можете знайти тут: ukrajina.minedu.sk/ua/

