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АДМІНІСТРАЦІЯ  З ПИТАНЬ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

Карлстад 2022-04-08 

 

Вступ до дошкільних закладів та загальноосвітньої школи 

Діти та молодь, які подали заяву про надання притулку чи дозволу на тимчасову 

роботу та проживання, відповідно до директиви про масових біженців, мають право 

відвідувати дошкільні та шкільні заклади  Швеції. Навіть діти, які перебувають тут за 

безвізовим режимом протягом 90 днів, підпадають під дію директиви про масових 

біженців та мають право на освіту так само, як і шукачі притулку протягом цього 

періоду. 

Муніципалітет (комуна), де проживає дитина, несе відповідальність за надання місця в 

дошкільному класі та шкільному закладі, незалежно від того, чи буде дитина 

проживати в муніципалітеті короткий або тривалий час. 

Діти мають бути прийняті до школи так швидко, як можливо та з урахуванням  їхніх 

особистих обставин. Прийом має відбутися не пізніше ніж через місяць після прибуття 

до Швеції. 

У Швеції шкільне навчання є обов’язковим 

Обов’язкове шкільне навчання означає, що всі діти повинні відвідувати дошкільний 

клас та загальноосвітню школу. 

Для дітей, які шукають притулку чи дозвіл на тимчасове проживання згідно з 

директивою щодо масових біженців або перебувають без візи протягом 90 днів,  

шкільне навчання не є обов’язковим. Проте вони мають право ходити до школи з 

осіннього семестру, коли їм виповнюється шість років. 

Різні форми дошкільних та шкільних закладів 

Відкритий дошкільний заклад: для дітей та батьків 

У відкритому дошкільному закладі ви і ваша дитина можете проводити час з іншими 

дітьми та дорослими. Відкритий дошкільний заклад є безкоштовним і не потребує 

реєстрації до приїзду. У дошкільному закладі відкритого типу в центрі сім’ї, що 

розташований у районі Руд, пропонується  підтримка українською мовою, а також,  

фельдшерська амбулаторія та дитячий центр здоров‘я. 

 Адреса: Rudstorget 5, 654 66 Karlstad. 

Дошкільний заклад: діти 1-5 років 
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Коли вашій дитині виповниться один рік, вона має право перебувати у дошкільному 

закладі, в тої час коли ви працюєте, навчаєтесь, активно шукаєте роботу, перебуваєте у 

відпустці по догляду за дитиною чи на лікарняному. Кількість годин, які дитина може 

перебувати в дошкільному закладі, залежить від типу вашої зайнятості. Вам потрібно 

подати заявку, а також сплатити збір за місце. 

З осені, коли дитині виповниться повних три роки, їй пропонується місце у загальному 

дошкільному закладі, де вона має право безкоштовно перебувати приблизно 15 годин  

на тиждень протягом шкільного сезону.  

Дошкільний клас: діти від 6 років 

Восени, коли дитині виповнюєьтся шість років, вона йде в дошкільний клас. 

Дошкільний клас - це повільний перехід від дитячого садочку до початкової школи. 

Навчання в дошкільному класі безкоштовне, дітям надається шкільний обід. 

Загальноосвітня школа: діти 7-16 рокі 

Восени, коли дитині виповнюється сім років і до літа, коли дитина досягне 16 років, 

вона ходить до загальноосвітньої школи. Загальноосвітня школа цілком безкоштовна, 

дітям надається шкільний обід. 

У Карлстаді є прийомне відділення, де з вами та вашою дитиною буде проведена 

вступна та вітальна бесіда. Потім там протестують знання та проаналізують попередній 

шкільний досвід  і на основі цього буде вирішено, в який шкільний клас чи групу 

потрапить дитина.  Ви маєте подати заяву на отримання місця до тієї загальноосвітньої 

школи, куди ви хочете, щоб ваша дитина пішла. Якщо в цій школі будуть вільні місця, 

ваша дитина отримає там місце. Якщо в обраній вами школі не буде вільних місць, то 

ваша  дитина  отримає місце в гарантованій школі. Це муніципальна школа, яка 

розташована в тому районі, де проживає дитина. 

Після закінчення загальноосвітньої школи обов’язкова частина освіти вважається 

завершеною, але переважна більшість школярів вирішує продовжити своє навчання у 

гімназіях, які приймають молодь 16-19 років. 

Вступ до дошкільних та шкільних закладів 

Якщо ви бажаєте щоб ваша дитина отримала місце у дитячому садочку, дошкільному 

класі чи у загальній школі, ви можете звернутися до муніципального Контакт-центру. 

Там ви отримаєте допомогу з поданням заяви на вступ до дитячого садочку, 

дошкільного класу або подальший зв’язок з приймальною, якщо це стосується 

загальноосвітньої школи. При необхідності контакт-центр запрошує перекладача. 

Контактний центр також може допомогти вам зв’язатися з гімназією. 

 

Koнтактний центр 
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Tелефон : 054-540 00 00 

E-мейл: karlstadskommun@karlstad.se 

Адреса : Västra Torggatan 26, приміщення бібліотеки 

 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se

