
Ukrainisch (Formular Schulanmeldung) 
Державний відділ освіти  Біберах/обласна рада Тюбінґен/місто Ульм (відділ освіти та спорту) 
 
          Станом на:  03.2022 
 

Формуляр 
Відвідування школи в м. Ульм 
 
Ласкаво просимо в м. Ульм! 
 
Цим формуляром ми хочемо дізнатися про бажання відвідувати школу. Даний 
формуляр дає змогу познайомитися із школярами та записати їх до школи.  
 
Заповніть формуляр, будь ласка. Надішліть, будь ласка, заповнений формуляр на 
наступну електронну адресу: schule@ulm.de. Ви також можете заповнити цей 
формуляр в і нтернет і  www.ulm.de/ukraine чи заповнити йог о ві д руки, а пі зні ше у 
формат і  фото наді слати йог о на  електронну адресу:  schule@ulm.de. 
 
Записом у школи ді тей та пі длі ткі в-бі женці в в районі  м. Ульм  займається пані  
Тоуфексі с . Пані  Тоуфексі с  зв’яжеться з  вами і  пові домить : у яку школу вам 
потрі бно звернутися, щоб ві дві дувати уроки. 
 
І нформаці я про школяра / школярку 

Прізвище  

І м’я  

Стать  

Дата народження  

Місце народження  

Адреса в Ульмі  

 

 
Шкі льна бі ог рафі я 

Чи відвідував /ла ти дидсадок?  Так      Ні     Якщо так: скі льки 
рокі в? ___ 

Чи ві дві дував /ла ти школу на свої й 
Батькі вщині ? 

 Так      Ні  

Якщо так – у якому класі  ти був / ла? 
___ 

 

Якщо так – в украї нські й г і мназі ї ?  

 Так      Ні  
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Якою мовою ти розмовляєш?  

Якою мовою ти вмі єш писати?  

 
Шкі льне навчання в Ульмі   

Чи хочеш ти вчитися у які йсь школі  м. 
Ульм? 

 

 Так     Ні *      

* Пі сля прибуття всі  ді ти та пі длі тки можуть 

ві дві дувати школу. Якщо вони цьог о не хочуть, то не 
мусять цьог о робити. Пі сля тог о, як вони прожили у 
Ні меччини 6 мі сяці в, вступає у силу припис про 
обов’язкове ві дві дування школи. 

Дистанці йне навчання в Украї ні : 

Ти маєш можливі сть продовжувати 
навчання у твої й школі  в режимі  
онлайн. Чи хочеш ти продовжувати 
навчання?  

 Так 

 Ні 

Невдовзі  ти маєш закі нчувати школу ?  Так      Ні       

 

Якщо так – який тип закі нчення?  

____________________________ 

 
Контактна особа / Батьки / Ві дпові дальний за виховання 

Прі звище, і м’я  

Наці ональні сть  

Електронна адреса  

Професі я  

Мовні  навички  

 
І нформаці я про контактну особу / особу зі  знанням ні мецької  мови 

Прі звище, і м’я  

Електронна адреса  

Номер телефону  

 
 
Велике спасибі ! 
Заповні ть, будь ласка цей формуляр. Надішліть, будь ласка, заповнений формуляр на 
наступну електронну адресу: schule@ulm.de. Ви також можете заповнити цей 
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формуляр в і нтернет і  www.ulm.de/ukraine чи заповнити йог о ві д руки, а пі зні ше у 
формат і  фото наді слати йог о на  електронну адресу:  schule@ulm.de. 
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