
Діти та молодь з України запрошуються 
до шведських дошкільних закладів 
та шкіл¨- Можливість ходити до 
дошкільного закладу чи школи, бути 
частиною колективу та проводити час з 
однолітками створює безпеку для дітей 
та молоді.

Право на відвідування дошкільних та 
шкільних навчальних закладів
Якщо у вас і ваших дітей є дозвіл на проживання 
з тимчасовим захистом (картка UT) або якщо 
ви подали заяву про надання притулку до 
Шведської міграційної управи, ви маєте право на 
дошкільний та навчальний заклад у Швеції.
Подайте заявку на дозвiл на проживання або 
притулок на веб-сайтi Шведської  мiграцiонної 
управi

Ваша дитина має право на дошкільний 
навчальний заклад з 1 року, якщо вы як опікун 
дитини працюєте чи навчаєтесь або якщо дитина 
має власні потреби у зв’язку з ситуацією в сім’ї 
загалом. Починаючи з осіннього триместру, у 
рік, коли вашій дитині виповниться 3 роки, ваша 
дитина має право на дошкільну освіту, навіть 
якщо ви не працюєте і не навчаєтесь.

Як отримати місце в дошкільному 
закладі чи школі

Вам як опікуну, потрібно самому звернутися 
до муніципалітету, в якому ви проживаєте, щоб 
отримати місце в муніципальному дошкільному 
закладі чи школі. Муніципалітет може 
повідомити про існуючі дошкільні заклади та 
школи та розповісти, як подати заявку. У Швеції 
також є незалежні школи, до яких можна подати 
документи. Усі школи безкоштовні.

Список муніципалітетів Швеції 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 новоприбулий учень йде до школи, 
вчитель проводить оцінку знань учня. Після 
цього директор школи вирішує, який клас учень 
повинен відвідувати. Директор враховує оцінку 
вчителя, вік учня та інші особисті обставини. 
Ваша дитина може ходити в один клас із учнями 
того ж віку навіть без знання шведської мови.

Молоді люди, які вступають до середньої 
школи, подають документи через приймальну 
комісію в окрузі, де вони живуть (або іноді в 
муніципалітеті). 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 мову в школі

Щоб діти та молодь мали можливість вивчати 
мову, учні вивчають шведську мову одночасно з 
навчанням у звичайному класі.

Учні шведських шкіл також мають 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 превентивно, щоб усім учням 
було добре. У них є доступ до групи здоров’я 
учнів із шкільною медсестрою, шкільним 
лікарем, психологом, консультантом та 
персоналом зі спеціальними педагогічними 
навичками.

Ласкаво просимо до шведської школи

https://www.migrationsverket.se/English/Startpage.html
https://www.migrationsverket.se/English.html
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.1246.html
https://antagningskanslier.skr.se/
https://antagningskanslier.skr.se/

	_Hlk105070874
	_Hlk104818432



