
У шведську школу запрошуються діти 
та молодь з України. Можливість ходити 
до школи, бути частиною колективу та 
проводити час з однолітками створює 
безпеку для дітей та молоді.

Право на школу
Ви маєте право ходити до школи в Швеції, якщо 
у вас є дозвіл на проживання з тимчасовим 
захистом (UT card) або якщо ви подали заяву 
про надання притулку до Шведської міграційної 
управи.

Подайте заявку на дозвiл на проживання або 
притулок на веб-сайтi Шведскої  мiграцiонної 
управi

Як отримати місце в школі
Вам або вашому опікуну потрібно зв’язатися з 
муніципалітетом, у якому ви проживаєте, щоб 
отримати місце в школі. Муніципалітет може 
повідомити вас про існуючі школи та розповісти, 
як подати заявку. У Швеції є як муніципальні, 
так і незалежні школи, до яких ви можете подати 
документи. Усі школи безкоштовні.

Список мунiципалiтетiв Швецiї та їхнi веб-сайти

Вибір навчального класу
В обов›язковій школі Швеції навчаються 10 
років, i діти зазвичай починають школу з 6 років. 
У перший рік учні навчаються у дошкільному 
класі, і цей рік відповідає першому класу 
української базової школи.
Коли ви йдете в школу, вчитель проводить 
оцінку ваших знань. Тоді директор школи 
вирішує, який рік ви повинні відвідувати. 
Директор бере до уваги оцінку вчителя, ваш 
вік та інші особисті обставини. Ви можете піти 

на один курс студентами одного віку навіть не 
знаючи шведської мови.

Коли ви подаєте документи до середньої школи, 
ви подаєте заявку через приймальну комісію 
в окрузі, в якому ви проживаєте (або іноді в 
муніципалітеті, в якому ви живете). На цьому 
веб-сайті ви знайдете контактну інформацію про 
всі преміальні комісії середньої школи по всій 
Швеції.

Приймальнi комiсiї, сайт «Мунiципалiтети та 
регiони Швецiї» 

Вивчайте шведську в школі
Щоб у вас була можливість вивчити мову, ви 
вивчаєте шведську одночасно з навчанням у 
звичайному класі.

Ви, хто починає навчатися у шведській школі, 
також маєте право на навчання рідною мовою 
та на допомогу рідною мовою у вивченні інших 
навчальних предметів.

Шкільне харчування та 
здоров’я учнів
У шведських дошкільних та шкільних закладах 
усі учні мають право на безкоштовне харчування.

Школа працює, щоб вам було добре. У вас є 
доступ до групи здоров’я учнів із шкільною 
медсестрою, шкільним лікарем, психологом, 
консультантом та персоналом зі спеціальними 
освітніми навичками.

Ласкаво просимо до шведської школи
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