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Шановні батьки,  
 
У школі працює багато людей, що займаються розвитком вашої 
дитини.  
 
Це:     класний керівник, вчитель-предметник, 

 директор школи / секретар, 
 соціальний працівник, вихователь, 
 завгосп, комендант 
 прибиральники та інший персонал. 

 
Всі ці люди є частиною шкільного колективу. 
 
Для того, щоб ваша дитина змогла добре зорієнтуватися і успішно 
навчатися у школі, їй також потрібна ваша підтримка та 
зацікавленість. 
 
У цій брошурі ви знайдете інформацію про загальні правила, які 
потрібно виконувати у школі, а також інформацію про те, як ви 
можете підтримати свою дитину. 
 
Ваша дитина зможе стати сильною тільки за вашої підтримки! 
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Обов'язкове навчання у школі 
 
У землі Північний Рейн-Вестфалія навчання у школі є обов’язковим. 
Це означає що діти, яким до 30 вересня виповниться шість років, 
повинні навчатися у школі. 
 
Новий навчальний рік завжди починається влітку. Діти і підлітки 
навчаються у школі не менше десяти років. 
 
Спочатку, у 1- 4 класі, вони навчаються у початковій школі. 
Потім, у 5-10 класах вони відвідують школи різних видів, що 
призначені для продовження освіти. 
 
Обов’язкове навчання у школі закінчується у кінці навчального року, в 
якому вашій дитині виповнюється 18 років. До досягнення цього віку 
вони повинні відвідувати школу чи професійне училище або 
розпочати професійну підготовку. 
 
 
Крім того, ваша дитина має відвідувати всі шкільні заходи. 
 
 Особливо 
 уроки фізкультури і плавання, 
 уроки релігії / етики*, 
 класні екскурсії, 

а також 
 шкільні екскурсії. 

 
 
 
 
* На уроках релігії / етики розповідається про те, які релігії і які цінності існують у нашому суспільстві. 
Метою цього навчального курсу не є виховання учнів у дусі християнської віри. 
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Правила внутрішнього розпорядку школи і 
поведінка у школі  
 
Основою спільного проживання і навчання у школі є закон про школу 
землі Північний Рейн-Вестфалія. Крім того, у кожній школі існують 
обов’язкові правила внутрішнього розпорядку. У них вказано, що 
дозволяється і забороняється у школі і як учні повинні ставитися один 
до одного. 
 
Загалом діють наступні правила: 

 Ми ставимося один до одного привітно, доброзичливо і з 
повагою! 

 Дівчатка і хлопчики, жінки і чоловіки мають рівні права! 

 Кожен приймається таким, який він є! 

 Фізичне і словесне насильство заборонене. Проблеми і 
суперечки можна вирішувати разом у спокійній обстановці. 

 

 
 

Ви отримаєте правила внутрішнього розпорядку школи, де 
навчатиметься ваша дитина, під час подачі заяви або у секретаріаті. 
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Повідомлення про захворювання / 
пояснювальна записка 
 
Важливо, щоб ваша дитина кожен день вчасно приходила до школи і 
сумлінно навчалась під час занять. 

 
Якщо ваша дитина хворіє, зателефонуйте вранці у той самий день до 
школи і повідомте, що ваша дитина захворіла. Коли вона видужає і 
піде до школи, дайте їй з собою пояснювальну записку. 
 
Якщо ваша дитина хворіла більше 3 днів, ви повинні передати до 
школи пояснювальну записку і медичну довідку від лікаря. 
 
На наступній сторінці можна дізнатися, як написати пояснювальну 
записку, коли захворіє ваша дитина. 
 
В особливих випадках, таких як, наприклад, релігійні свята чи 
культурні заходи, заяву про звільнення від занять можна подати до 
школи заздалегідь. 
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Телефонний дзвінок до школи 
 

Алло! Моє прізвище ________. 
Я батько/мати ______( прізвище, ім'я). 
Він/вона навчається у класі пана/пані ______ (прізвище вчителя).  
Моя дитина захворіла. 
Він/вона, можливо, піде завтра ____ (дата) до школи. 
Дякую. До побачення. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка до школи 
 

Мій син/моя дочка ______________ (прізвище, ім'я)  
не зміг прийти у школу _______ (дата),  
тому що він/вона був хворий(а).  

 
Я прошу за це вибачення. 
 
Підпис 

 
Mein Sohn/Meine Tochter ______________ (Name)  

    konnte am _______ (Datum) nicht zur Schule kommen,  
    weil er/sie krank war.  
 
    Ich bitte Sie dies zu entschuldigen. 
 
   Unterschrift 

 

 Hallo! Mein Name ist ________.  
 Ich bin der Vater/die Mutter von ______(Name). 
 Er/Sie geht in die Klasse von Herrn/Frau ______ (Name der Lehrkraft).  
 Mein Kind ist krank.  
 Wahrscheinlich kommt er/sie morgen/am ____ (Datum) wieder in die Schule. 
 Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 
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Шкільне приладдя 
 
Вашій дитині кожен день необхідно мати при собі впорядкований 
набір шкільного приладдя, який знаходиться у портфелі або ранці, що 
відповідає її віку. 

 
 

До шкільного приладдя відносяться: 
 
 Футляр/пенал  

з олівцями, підстругачкою для олівців, 
гумкою, кольоровими олівцями, 
авторучками, балончиками з чорнилом, 
лінійкою. 

 Зошити і книги з предметів, що будуть 
викладатися у цей день.  
У розкладі занять можна дізнатися, які 
предмети будуть викладатися у певний 
день тижня. Звертайте увагу на домашні 
завдання! 

 Сніданок і напій. 
 

Ваша дитина дізнається у свого вчителя, що ще крім цього їй буде 
потрібно. 
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Корисний сніданок  
 
Корисний сніданок вдома і на перервах у школі має важливе 
значення для того, щоб ваша дитина добре навчалася. 
 
У цьому сніданку повинно бути мало цукру і жирів.  
Він може виглядати так: 
 

 
 

 
Велике значення мають напої! Найкраще давайте своїй дитині з 
собою воду, напої із соків, розбавлених мінеральною водою або 
чай. 
 
Будь ласка, не давайте дитині лимонад, наприклад, кока-колу, або 
чай з льодом. 
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Можливості батьків приймати участь у 
житті школи 
 
Важливою умовою роботи школи є співпраця з батьками! Тому школа 
сподівається на вашу участь і співробітництво. 
 
Ось деякі області співпраці: 
 
 Допомога і контроль під час виконання домашніх завдань 
 У щоденнику є завдання, які ваша дитина повинна виконати 

вдома, а також інформація і листи для батьків. Його можна 
використовувати для обміну інформацією між вами та вчителями. 
Перевіряйте щоденник кожен день! 

 Важливо обговорити з вчителями особисто або по телефону 
успішність і поведінку вашої дитини, а також проблеми у сім’ї. 
Негайно повідомляйте до секретаріату школи про зміну адреси 
або номера телефону для того, щоб з вами могли зв’язатися 
вчителі або щоб була можливість зателефонувати вам у разі 
виникнення надзвичайної ситуації. 

 Участь у шкільних заходах, таких як 
o Шкільні свята. 
o Одним з найважливіших заходів є день консультацій з 

батьками! У цей день ви можете отримати інформацію від 
вчителів про успіхи вашої дитини у школі. 

o Батьки та класний керівник зустрічаються на батьківських 
зборах і обговорюють проблеми та організовують заходи, 
наприклад, свята або екскурсії. 

 Не бійтеся запитати у класного керівника, де може знадобитися 
ваша допомога. 
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Школа є демократичним інститутом, у якому ви, як батьки, можете 
разом обговорювати різні питання і вирішувати їх шляхом 
голосування. Для цього існують такі органи: 
 
 Опікунська рада класу 

(представляє і обговорює питання, які стосуються життя класу) 
 Опікунська рада школи 

(представляє і обговорює питання, які стосуються життя школи) 
 Шкільна конференція 

(Тут приймаються серйозні і далекосяжні рішення, що стосуються 
життя школи) 
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Підтримка вдома 
 
Ми хотіли б надати вам кілька порад щодо того, як ви можете 
підтримати свою дитину вдома, щоб вона стала сильною у школі і 
залишалася такою і надалі. 
 
 Інтерес до шкільного дня:  
Знайдіть час для своєї дитини і спостерігайте за нею під час розмови. 
 
Можливі запитання:  Як пройшов день? 

Ти отримав домашнє завдання? Яке? 
Чи не передавав вчитель яку-небудь  
інформацію? 

 
Зазирніть у портфель, чи є у ньому всі необхідні речі для наступного 
шкільного дня і чи акуратно вони складені. 
 
Супроводжуйте свою дитину дорогою до школи під час її навчання у 
початковій школі. 
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 Домашнє завдання 
Розробіть упорядкований розпорядок дня з 
- твердо встановленим часом, 
- тихою і охайною обстановкою (вимкнутий телевізор, мобільний 

телефон), 
- кожен день перевіряйте щоденник, щоб дізнатися, що необхідно 

зробити і чи є у ньому важливі повідомлення, 
- допомагайте своїй дитині, якщо у неї виникнуть які-небудь 

проблеми, 
- у разі необхідності організуйте заняття з репетитором (фінансова 

підтримка за рахунок коштів BUT, див. сторінку 14). 
 
 Організація вільного часу:  

Якомога довше розмовляйте і грайте зі своєю дитиною, а також 
виконуйте разом дії, що відповідають її віку, наприклад, читайте 
вголос книгу перед сном, ходіть до бібліотеки, на дитячий 
майданчик, ... 
 
Спілкування з іншими дітьми сприятливо впливає на вашу дитину. 
Ви можете записати її, наприклад, до спортивного клубу, до 
музичної школи, до школи живопису і т. д. (BUT). 
 
Зверніть увагу на комп’ютерні ігри та фільми, що відповідають її 
віку! 
 
Ваша дитина повинна довго спати (> 8 годин), щоб вранці бути 
готовою до навчання у школі. 
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Допомога і контактні особи 
 
 

 BUT = Пакет соціальної допомоги для дітей і підлітків із 
малозабезпечених сімей на потреби освіти та соціальної 
адаптації (BUT)  

 
Це допомога федерального уряду для дітей і підлітків із 
малозабезпечених сімей. 
 
Ця допомога дає можливість приймати участь у класних екскурсіях, 
обідати разом у дитячому садку або школі, навчатися з репетитором 
або займатися спортом, іграми і музикою у клубі чи іншій відповідній 
організації. 
Одержувачі допомоги по безробіттю ІІ, допомоги для непрацездатних, 
соціальної допомоги, надбавки на дитину або субсидії для оплати 
квартири можуть подати заяву на отримання коштів з BUT до центру 
зайнятості або до відділу соціального забезпечення. Ваша школа 
(класний керівник, соціальний працівник школи, секретар) допоможе 
вам вийти з тяжкого становища. 



 

    
 

 
Kontakt 

Kreis Kleve 

Kommunales Integrationszentrum 

Nassauerallee 15-23 

47533 Kleve 

Tel.: 02821 85-127 

www.ki@kreis-kleve.de 
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