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Реєстраційна форма для запису у літню школу 2022  

Середня школа 1-го ступеню 
 

Я записую свою дитину 

 
ІМ’Я  

ПРІЗВИЩЕ   

у літню школу з обов’язковим відвідуванням 

з ___________ по __________ з понеділка по п’ятницю у першу половину дня відповідно. 

Я приймаю до відома, що присутність моєї дитини у літній школі протягом зазначеного 
періоду є обов’язковою. 

Я даю згоду на те, щоб моя дитина відвідувала літню школу в зазначеному місці: 
__________________________________________________________ 

У літній школі увага приділяється загальноосвітнім цілям різних предметів відповідного 
шкільного ступеня. Нам потрібна Ваша оцінка предмету, в якому Ваша дитина має особливі 
потреби, для того, щоб ми могли надати Вашій дитині якісну підтримку та визначити, за 
необхідності, професійні пріорітети. 
Будь ласка, відмітьте предмет: 

� Німецька мова 

� Математика 

� Англійська мова 
Вибір не є обов’язковим. 

 

Запит на здійснення перевезення (заповнюється для всіх федеральних земель окрім м. 
Відень): 
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Як правило, Ви несете особисту відповідальність за перевезення Вашої дитини від місця 
проживання до місця розташування літньої школи. Реєстраційна форма для запису у літню 
школу є проїзним документом для всіх видів громадського транспорту (місце проживання 
– школа). Просимо звернути Вашу увагу на літній розклад руху. Будь ласка, поставте галочку:  
За наявними даними моїй дитині громадський транспорт 

� не потрібен. 

� доступний. 

� недоступний. 
Керівництво школи передасть Ваше повідомлення Дирекції з питань освіти. У випадку, якщо 
Дирекція з питань освіти не зможе організувати перевезення, Ви будете про це 
поінформовані. 
 
Ім’я законного опікуна/опікунки: Ім’я Прізвище                                   

Номер телефону законного опікуна/опікунки:     

Адреса електронної пошти законного опікуна/опікунки (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПОЛЕ - реєстрація 

є обов'язковою лише за умови надання адреси електронної пошти):     

  

ДАТА  

ПІДПИС опікуна/опікунки *   

Прохання передати реєстраційну форму класному керівнику. 

Крім того, з 2021/22 навчального року для літньої школи передбачено заповнення 
Заяви-згоди на проведення шкільних заходів, спрямованих на боротьбу з Covid-19. 

 

 

 

 

*Я погоджуюся на обробку наданих мною даних та даних моєї дитини з метою реєстрації у літню школу 2022 у 

Федеральному міністерстві освіти, науки та досліджень, у Федеральній канцелярії, у компетентному відділі освіти, у 
компетентному податковому органі та в місцях розташування шкіл-учасників відповідно до нормативно-правової бази 
шкільного законодавства. 


