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ШАНОВНІ БАТЬКИ / ОПІКУНИ! 

Тут ви знайдете найбільш важливу початкову інформацію на тему дитячих освітніх та виховних 

закладів у Верхній Австрії. Якщо у вас є конкретні питання, що стосуються прийому вашої 

дитини або дітей, відповідний cзаклад, місцевий орган влади або управління освіти / відділ 

початкової освіти будуть раді допомогти. 

Дитячі освітні та виховні заклади у Верхній Австрії (Oö. KBBE) є навчальними закладами, які 

мають доповнювати виховання в сім'ї. Зокрема, дітей заохочують та підтримують при розвитку 

навичок та інтересів, при цьому велика увага приділяється розвитку основних соціальних, 

етичних, релігійних та демократичних цінностей. 

Oö. KBBE доступні для всіх дітей – незалежно від походження, статі, раси, соціального стану, 

мови та віросповідання дітей.   

Для прийому в Oö. KBBE батьки повинні зареєструватися не пізніше 31 березня поточного року 

на наступний робочий рік (початок 01 відвідування вересня).  

ПРИЙОМ ПРОТЯГОМ РОБОЧОГО РОКУ 

Прийом протягом робочого року можливий за наявності вільних місць, інформацію про це 

можна отримати у відповідному закладі. Щоб уникнути частої зміни референтних осіб 

(вихователів) для дітей у ситуації, що зараз склалася, прийом в KBBE і початок звикання 

рекомендується починати тільки після заселення в постійне житло. 

Перед прийомом ви і колектив KBBE повинні обговорити, чи зможе ваша дитина справитися з 

переходом до іншого закладу, виходячи з досвіду останніх кількох тижнів, і як їй при цьому 

допомогти. 

ОБОВ'ЯЗОК ВІДВІДУВАННЯ ДИТЯЧОГО САДКА  

Дитячий садок є обов'язковим для дітей, основне місце проживання яких знаходиться у Верхній 

Австрії та яким на 31 серпня поточного року виповнилося 5 років.   

Якщо через травматизувальну ситуацію зараз ви не хочете, щоб ваша дитина відвідувала дитячий 

садок, хоча вона зобов'язана це робити, то в даний час це можливо (§3a абз. 4 Oö. KBBG). Якщо діти, 

які зобов'язані відвідувати дитячий садок, не можуть цього робити з психічних чи медичних 

причин, то ці діти звільняються від обов'язку відвідування. 

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина відвідувала дитячий садок, то відповідний дитячий садок 

проінформує вас, що вам для цього потрібно зробити.   

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ 

Якщо вам потрібне місце в KBBE для вашої дитини через вашу роботу, будь ласка, зв'яжіться із 

закладом у вашому районі або у вашому населеному пункті.   

 


