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Запис на вступ до школи на навчальний рік 2023/24     
Шановні батьки, 

ця анкета обробляється автоматично. Будь ласка, відмітьте свою відповідь наступним чином: . 
Якщо ви хочете виправити відповідь, замалюйте, будь ласка, помилково відмічений кружечок, приблизно ось так: 

. 

Цифри мають виглядати приблизно так: ; виправлення - ось так: 

Будь ласка, зверніть увагу на те, що на питання, які виділені жирним шрифтом, повинно бути надано відповіді.  

Будь ласка, зверніть також увагу на вказівки на сайті  www.rostock.de/Einschulung.  

1.Дані щодо першокласника / першокласниці

Ім’я Скорочене ім’я  

Прізвище Дата народження 

Стать  чоловіча  жіноча  інша 

Країна народження Місце народження 

1. Громадянство 2. Громадянство 

Мова спілкування  Рідна мова 

Чи прибув першокласник з-за кордону? 
 так  ні 

якщо так, зазначте, будь ласка, коли та звідки

коли прибув (будь ласка, зазначте дату у 
форматі MM.РРРР) 

з якої країни 

Актуальна адреса 
реєстрації місця 
проживання 

Чи відповідає адреса 
реєстрації місця 
проживання фактичній 
адресі проживання ? 

 так 

 ні, фактична адреса проживання наступна 

живе разом з 
 батьки  лише мати  лише 

батько  змінно  група 

 інше 

відвідував/відвідує дитячий дошкільний заклад?  так  ні 

якщо так, зазначте, будь ласка, назву закладу та чи надавалася/надається інтеграційна допомога

Назва закладу  

З інтеграційною допомогою?  так  ні 

яке сприяння 
надавалося до цього (тут 
можливі декілька 
відповідей)


раннє терапевтичне 
сприяння  

 ерготерапія  логопедія  психотерапія 

 інше,   а саме: 

з  до 

Чи потребує місця у групі 
подовженого дня?  

 так  ні 

Вказується лише для інформації. Запис до групи має здійснюватися окремо через Kitaplaner. Дивіться також  
www.rostock.de/einschulung

стан захисту проти 
кору

 так  ні 

 доказ має бути наданий  при огляді при вступі до школи та наданий школі 
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Які хронічні захворювання чи алергії 
відомі? Які медикаменти постійно 
прописано приймати? 

чи є ступінь (процент) 
інвалідності (порушення)? 

 ні  ще не відомо 

 так, в розмірі:   

Чи передбачаєте Ви потребу у 
сприянні? 

 ні   ще не відомо 

Якщо так, зазначте, будь ласка, вид сприяння та чи буде потреба в 
інтеграційному помічникові

Передбачувана потреба у сприянні 
(тут можливі декілька 
відповідей) 

 психічне  мовне

 емоційно/соціальне  фізичне/моторика

 Інше

Чи буде потреба в інтеграційному помічникові для відвідування школи? (Вказується 

лише для інформації. Подача заяви має здійснюватися окремо у Jugendamt (Службі у справах молоді).
 так  ні 

2. Дані щодо осіб, що мають право виховання або опіки

1. Особа, що має право виховання або опіки
 Мати  Батько 

 інше 

Особа має право опіки?  так  ні 

Ім’я Прізвище 

Вулиця Номер будинку 

Поштовий індекс Населений пункт 

Номер телефону (1)
Номер телефону
(2)

Адреса електронної 
пошти

2. Особа, що має право виховання або
опіки

 Мати  Батько

 інше

Особа має право опіки?  так  ні

Ім’я Прізвище 

Вулиця Номер будинку

Поштовий індекс Населений пункт

Номер телефону (1) Номер телефону
(2)

Адреса електронної
пошти:

3. Передбачувані зміни місця проживання першокласника/першокласниці

Чи планується перед вступом до школи 
переїзд?

 так  ні 

Якщо так, зазначте, будь ласка, коли та куди заплановано переїзд

Зміни станом на: (будь ласка, зазначте дату у форматі ДД.MM.РРРР) 

Вулиця Номер будинку 

Поштовий індекс Населений пункт 
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4. Запис на вступ до школи

Відповідна школа населеного пункту (згідно з відомим місцем проживання) наступна: 
Школа

Вид вступу до школи
 Вступ згідно з правилом (за віком)  Вступ після відстрочення 

 Подано заяву про достроковий вступ  Подано заяву на відстрочення вступу 

Вказівка: для дострокового прийняття до школи або для відстрочення вступу до школи підтверджуючі документи подаються 
до бажаної школи. Керівництво школи відповість на ваші запитання.

Перевагу ми 
плануємо надати 
вступу до 


a) відповідної школи за місцем 
проживання 


b) комунальної школи у Ганза-  та 
університетьскому місті Росток


c) приватної школи у Ганза-  та 
університетьскому місті Росток


d) школи за межами Ганза-  та 
університетьского міста Росток

Запис до комунальної школі у Ганза-  та університетьскому місті Росток (обов'язок) 

Ви зобов’язані здійснити запис до комунальної школи. Будь ласка, оберіть для запису бажану школу (першу 

за бажанням) та другу за бажанням. Якщо ви не маєте другої за бажанням школи або вашою першою за бажанням 
школою не є відповідна школа за місцем проживання, наведіть, будь ласка, обґрунтування. При бажанні запису до 
приватної школи такий запис повинен відбуватися окремо та додатково.

Перша за 
бажанням 

Друга за 
бажанням 

"Gehlsdorfer Grundschule", Pressentinstraße 56a in Gehlsdorf  

Grundschule "Heinrich Heine", Heinrich-Heine-Straße 3 in Seebad Warnemünde  

"Rudolf Tarnow", Ratzeburger Straße 9 in Lichtenhagen  

Grundschule "Am Taklerring", Taklerring 44 in Groß Klein  

Grundschule "Lütt Matten", Turkuer Straße 59a in Lütten Klein  

Grundschule "Kleine Birke", Kopenhagener Straße 3 in Lütten Klein  

"Grundschule am Mühlenteich", Maxim-Gorki-Straße 69 in Evershagen  

Grundschule Schmarl, Stephan-Jantzen-Ring 5 in Schmarl  

"Türmchenschule", John-Schehr-Straße 10 in Reutershagen  

Grundschule Reutershagen "Nordwindkinner", M.-Thesen-Straße 17 in Reutershagen  

"Werner-Lindemann-Grundschule", Elisabethstraße 27 in Kröpeliner-Tor-Vorstadt  

Grundschule am Margaretenplatz, Barnstorfer Weg 21a in Kröpeliner-Tor-Vorstadt  

Grundschule "Juri Gagarin", Joseph-Herzfeld-Straße 19 in Südstadt  

St. Georg-Grundschule, St.-Georg-Straße 63c in Stadtmitte  

Grundschule am Alten Markt, Alter Markt 1 in Stadtmitte  

Grundschule "John Brinckman", Vagel-Grip-Weg 10a in Brinckmansdorf  

Grundschule "OSTSEEKINDER", Walter-Butzek-Straße 23 in Dierkow-Neu  

Grundschule an den Weiden, Pablo-Picasso-Straße 44 in Toitenwinkel  

Jenaplanschule Rostock, Lindenstraße 3 a in Stadtmitte  

Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel, Semmelweisstraße 3 in Südstadt  

Якщо ви не маєте другої за бажанням школи або вашою першою за бажанням школою не є відповідна школа за місцем 
проживання, наведіть, будь ласка, обґрунтування:

Шкільні питання організаційного характеру

Будь ласка, оберіть участь в уроці, обов’язковому до вибору  Релігія  Філософія
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Якщо ви маєте бажання відвідування школи спільно з іншими дітьми, назвіть, будь ласка, макс. 2 дітей із 
зазначенням імені та прізвища.  Чи буде це бажання прийнято до уваги, вирішує приймаюча школа.

Запис до приватної школі у Ганза-  та університетьскому місті Росток

Чи передбачається або вже відбувся запис до приватної 
школи?

 так  ні 

Якщо так, вкажіть, будь ласка, до якої школи 
відбувся/відбудеться  запис

Запис до приватної 

школи 

передбачається або 

вже відбувся: (тут 

можливі декілька 

відповідей) 

 Kinderkunstakademie Rostock, Blücherstr. 42, 18055 Rostock  

 Privatschule „UNIVERSITAS“, Patriotischer Weg 120, 18057 Rostock 

 Don-Bosco-Schule, Kurt-Tucholsky-Str. 16a, 18059 Rostock 

 Werkstattschule in Rostock, Pawlowstr. 16, 18059 Rostock 

 Waldorfschule Rostock, Feldstr. 48a, 18057 Rostock 

 CJD Christophorusschule Rostock, Groß Schwaßer Weg 11, 18057 Rostock 

 Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock, Vicke-Schorler-Ring 94, 18055 Rostock 

 Michaelschule, Dierkower Damm 39, 18146 Rostock 

Запис до школи за межами Ганза-  та університетьского міста Росток

Чи існує бажання відвідування школи за 
межами Ганза-  та університетьского міста 
Росток ? 

 так  ні 

Якщо так, вкажіть, будь ласка, назву  та населений 
пункт розташування бажаної школи 

Назва та населений пункт

Інші примітки:



Seite 5 von 5 
Anmeldung zur Einschulung 



Seite 1 von 1  

Безкоштовний учнівський квиток
Schulverwaltungsamt 

(Служба управління школами)
Schillingallee 71  

18057 Росток 

Ганза-  та університетьске місто Росток надає всім учням та ученицям, які проживають у місті Росток 
безкоштовний учнівський квиток. Безкоштовний учнівський квиток є чинним для суспільного транспорту на 
всій території Ганза-  та університетьского міста Росток і може використовуватися учнем не лише для поїздок 
до школи та на заняття, а й у вільний час та у вихідні дні.

Для підготовки видачі безкоштовного учнівського квитка заповніть, будь ласка, цю згоду online або надішліть підписану 
згоду до 30 квітня 2023 на адресу Служби управління школами (Schulverwaltungsamt) (також можливо на 
електронну адресу einschulung@rostock.de). 

Першокласник / першокласниця 

Ім’я  Прізвище  

Дата народження  

Вулиця Номер будинку 

Поштовий індекс Населений пункт 

Згода 

 Я надаю свою згоду на зберігання, обробку вищезазначених персональних даних Ганза-  та університетьским 
містом Росток для цілей підготовки видачі безкоштовного учнівського квитка та на передачу їх Rostocker 
Straßenbahn AG та договірно пов’язаній друкарні. Мені відомо, що також і до безкоштовного учнівського квитка є 
чинними AGB  VVW (загальні бізнесумови транспортної спілки).

 Я не надаю своєї згоди на зберігання, обробку вищезазначених персональних даних Ганза-  та університетьским 
містом Росток для цілей підготовки видачі безкоштовного учнівського квитка та на передачу їх Rostocker 
Straßenbahn AG та договірно пов’язаній друкарні або я заперечую проти AGB  VVW (загальні бізнесумови 
транспортної спілки). Таким чином я відмовляюся від видачі безкоштовного учнівського квитка.

Особа, що має право опіки 

Ім’я Прізвище

Номер телефону 

Дата Підпис 

 Інформацію згідно зі статтями 13 та 14 постанови Про захист персональних даних (DS-GVO) щодо обробки 
персональних даних Ганза-  та університетьским містом Росток можна знайти за адресою: 
www.rostock.de/datenschutzerklaerung. Дивіться інформацію щодо захисту персональних даних (Datenschutz – 
Schulverwaltungsamt). 

 Згода буде долучена до шкільних документів та діє до завершення існування передумов для неї або до відклику згоди.

 З умовами транспортної спілки (AGB des VVW) можна ознайомитись за посиланням: www.rsag-online.de/kontakt/agb
Також інформацію Ви можете отримати за посиланням www.rostock.de/schuelerbefoerderung.

Примітки Служби управління школами 

Має право подачі  так  ні Запис до школи надано для 




