Інформаційний лист від управління освіти у Відні
для „сімей – нові у Відні“
1. Розподіл шкільних місць
Я хочу отримати місце в школі для своєї дитини. Що мені потрібно для цього
зробити?
Відкрийте посилання support-ukr.bd-wien.at/ або відскануйте
QR-код, який знаходиться справа і заповніть контактний
формуляр. Управління освіти у Відні потурбується про місце у
школі для Вашої дитини і сконтактує з Вами через електронну
пошту.
Завантажте копію паспорту і останнє шкільне свідоцтво з країни
звідки Ви прибули, якщо Ви маєте такі в наявності.
Якщо недалеко від Вашого місця проживання знаходиться школа, яка Вам до вподоби,
Ви можете цю інформацію внести у віконечко „Інші примітки“. Якщо у Вас більше, ніж
одна дитина, яка повинна відвідувати один і той самий тип школи (наприклад:
початкову школу), ми це приймемо до уваги. Вкажіть, будь ласка, також додатково, чи
потрібно Вашою дитиною опікуватися цілий день або чи є потреба у відвідуванні групи
продовженого дня.
Це особливо важливо після отримання місця в школі:




Сконтактуйте з керівництвом школи!
Вивчіть разом з дитиною дорогу до школи!
Залишайтеся в контакті зі своїми вчительками і вчителями!

Додаткова інформація:






Додаткову інформацію, допомогу та підтримку зі сторони управління освіти у Відні
можна отримати тут: www.bildung-wien.gv.at/service/Krieg-in-der-Ukraine/Hilfe-undUnterst-tzung-durch-die-Bildungsdirektion-f-r-Wien.html
Тут Ви знайдете адреси всіх шкіл, які знаходяться у Відні:
schulfuehrer.bildung-wien.gv.at/schoolguide/
Загальні запитання по шкільній тематиці: schulinfo@bildung-wien.gv.at
День відкритих дверей у віденських школах в цифровому форматі:
bildungshub.wien/wiener_digital_offene_schultueren/

Основна інформація про шкільну систему в Австрії:


В Австрії здобуття шкільної освіти для дітей віком від 6 років є обов'язковим.
Шкільна освіта триває 9 років. Ваша дитина вивчатиме в школі німецьку мову. Для
цього існують також відповідні класи і курси. Всю інформацію Ви зможете отримати

від керівництва школи, яку вони у свою чергу отримають від управління освіти у
Відні.


Інформація про шкільну освіту арабською, боснійською, хорватською, сербською,
англійською, російською, турецькою та мовою дарі:
www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa.html

2. Заявка на посаду вчителя-носія української мови як рідної
Ви хочете подати заявку на посаду вчителя української мови як
рідної і відповідаєте критеріям, наведеним нижче – тоді відкрийте
посилання support-ukr.bd-wien.at/ чи відскануйте QR-код справа
та заповніть контактний формуляр.
Необхідні документи: резюме
Вимоги:




Українська мова є рідною мовою
педагогічна освіта (зараховується також освіта, здобута Вами у Вашій країні)
знання німецької мови

При необхідності ми зв'яжемося з Вами щодо можливого працевлаштування.

Управління освіти у Відні бажає всім батькам, дітям та підліткам
хорошого шкільного старту у Відні!
Щирі вітання!

