Schulanmeldung
für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine
Innerhalb von 6 Monaten nach Ihrer Einreise besteht keine Schulpflicht. Sie
können Ihr Kind aber freiwillig zum Schulbesuch anmelden, sobald Sie eine
Wohnadresse in Pfullingen haben.
Wenn Sie Ihr Kind zur Schule angemeldet haben, bekommt es einen Stundenplan
und die Lehrkräfte gehen davon aus, dass Ihr Kind regelmäßig zur Schule kommt.
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Nachname des Kindes
Geburtsdatum
Wohnadresse in 72793 Pfullingen
Bisherige Klassenstufe
Bisherige Schule
Sprachniveau englisch
󠇀 keine Kenntnisse
󠇀 geringe Kenntnisse
󠇀 fortgeschritten
󠇀 fließend

 󠇀

Bietet die bisherige Schule die
Möglichkeit zum Fern-Unterricht?
󠇀 ja
 󠇀
󠇀 nein

Sprachniveau deutsch
󠇀 keine Kenntnisse
󠇀 geringe Kenntnisse
󠇀 fortgeschritten
󠇀 fließend

 󠇀

Steht dem Kind ein digitales Endgerät
(Handy, Tablet o.ä.) zur Verfügung?
󠇀 ja
 󠇀
󠇀 nein

Kontaktperson
Email-Adresse der Kontaktperson
Handynummer der Kontaktperson

___________________

________________________________________

Datum

Unterschrift eines Elternteils

Rückgabe der Anmeldung an die Schulabteilung der Stadt Pfullingen:
Persönlich / Einwurf in den Briefkasten:
Versand per Email an:

Rathaus 1, Frau Ziehme
jana.ziehme@pfullingen.de

Die Kontaktperson bekommt innerhalb von einer Woche eine Benachrichtigung
von der aufnehmenden Schule.
Wir freuen uns darauf, Ihr Kind in einer Pfullinger Schule zu begrüßen!

Pеєстрація в школі
для дітей та підлітків з України
Навчання 󠇀в 󠇀школі 󠇀не 󠇀є 󠇀обов'язковим 󠇀протягом 󠇀6 󠇀місяців 󠇀після 󠇀вашого 󠇀прибуття. 󠇀
Але ви 󠇀можете 󠇀добровільно 󠇀зареєструвати 󠇀свою 󠇀дитину 󠇀для 󠇀відвідування 󠇀школи, 󠇀
як 󠇀тільки у 󠇀вас 󠇀є 󠇀адреса 󠇀проживання 󠇀в 󠇀Пфулінгені.
Після 󠇀того, 󠇀як 󠇀ви 󠇀зареєструєте 󠇀свою 󠇀дитину 󠇀до 󠇀школи, їй 󠇀буде 󠇀надано 󠇀розклад, 󠇀і 󠇀
вчителі 󠇀будуть 󠇀вважати, 󠇀що 󠇀ваша 󠇀дитина 󠇀буде 󠇀відвідувати 󠇀школу 󠇀регулярно.
Будь 󠇀ласка, 󠇀заповніть 󠇀друкованими 󠇀латинськіми 󠇀літерами:

Iм'я, 󠇀прізвище 󠇀дитини
Дата 󠇀народження
Адреса 󠇀проживання 󠇀в 72793
Пфулінгені
Попередній 󠇀клас
Попередня 󠇀школа
Рівень 󠇀англійської 󠇀мови
󠇀 ніяких 󠇀знань
󠇀 мало 󠇀знань
󠇀 розширений
 󠇀
󠇀 вільний
Чи 󠇀пропонує 󠇀ваша 󠇀попередня 󠇀школа 󠇀
дистанційне 󠇀навчання?
󠇀 так
 󠇀
󠇀 ні

Рівень 󠇀німецької 󠇀мови
󠇀 ніяких 󠇀знань
󠇀 мало 󠇀знань
󠇀 розширений
󠇀 вільний
Чи 󠇀є 󠇀у 󠇀дитини 󠇀цифровий 󠇀пристрій 󠇀
(мобільний 󠇀телефон, 󠇀планшет 󠇀тощо)?
󠇀 так
 󠇀
󠇀 ні

Контактна 󠇀особа
Адреса 󠇀електронної 󠇀пошти 󠇀контактної 󠇀
особи
Номер 󠇀мобільного 󠇀телефону 󠇀
контактної 󠇀особи
___________________
Дата

________________________________________
Підпис 󠇀одного 󠇀з 󠇀батьків

Повернення реєстрації до шкільного відділу міста Пфулінген:
Особисто / Закиньте 󠇀в 󠇀поштову 󠇀скриньку: Rathaus 1, Frau Ziehme
Відправка 󠇀електронною 󠇀поштою 󠇀до:
jana.ziehme@pfullingen.de
Контактна 󠇀особа 󠇀отримає 󠇀сповіщення 󠇀від 󠇀школи-отримувача 󠇀протягом 󠇀тижня.
Ми 󠇀з 󠇀нетерпінням 󠇀чекаємо 󠇀на 󠇀вашу дитину в 󠇀школі 󠇀в 󠇀Пфулінгені!

