
3) Якщо дитина НЕ має документу про 
закінчений клас, етап або ступінь 
освіти, з нею проводиться співбесіда 
задля того, щоб зарахувати ії до 
певної групи обов’язкової дошкільної 
освіти або в певний клас шкільної 
освіти.

4) Керівник РУО направить  дитину 
на зарахування до відповідного 
навчального закладу. 

5) При вступі до школи можуть 
витребовуватись медична 
документація про стан здоров’я та 
імунізаційний статус дитини.

Зарахування до школи відбувається 
протягом цілого навчального року, але 
не пізніше ніж за 30 навчальних днів до 

Кожна дитина має право на освіту. 
Шкільна освіта є обов’язковою до 16 
років і починається з навчального року, 
в який дитині виповнюється 7 років.  »  Аналізи крові та сечі, зроблені 

протягом тижня до вступу в дитячий 
садок;

 » Медична довідка від особистого 
лікаря про відсутність контакту із 
заразним хворим, видана не раніше 
ніж за 3 доби до вступу в садок.

Зарахування до дошкільної групи 
дітей віком  від 5 до 6 років та до 
школи дітей віком від 7 до 19 років

1) В дитини має бути особистий номер 
іноземця(ЛНЧ). ЛНЧ надається 
при подачі прохання про надання 
тимчасового захисту в Болгарії.

2) Батьки/опікун/піклувальник/
представник дитини подають 
заяву за зразком до відповідного 
регіонального управління освіти 
(РУО) за місцем проживання: 
https://ukraine.gov.bg/bg/
regional-departments-of-education/

 » В заяві заповнюйте 
інформацію(наприклад, рідна мова 
дитини, чи володіє вона в певній 
мірі болгарською мовою, який клас 
закінчила), яка допоможе експертам 
направити вас до найліпшої освітньої 
структури для Вашої дитини.

закінчення другого навчального терміну.

Після зарахування дитини до певної 
групи дитячого садочка або певного 
класу у школі, за необхідності директор 
забезпечує:

 » Додаткове навчання болгарській 
мові як іноземній,

 » Психологічну підтримку, 

 » Ресурсну допомогу, якщо дитина має 
спеціальні освітні потреби.

Щоб отримати додаткову інформацію,  
відвідайте інформаційну платформу 
Фундації доступу до права – ФАР:  

http://migrantlife.bg/bg/articles/dostp-do-
obrazovanie-na-deca-bezhanci-ot-ukrayna

ПРИЙОМ  
ДІТЕЙ ТА УЧНІВ З УКРАЇНИ 
ДО ДЕРЖАВНИХ ТА 
МУНІЦИПАЛЬНИХ ДИТЯЧИХ     
САДКІВ ТА ШКІЛ БОЛГАРІЇ

Зарахування в дитячий садок дітей 
від 3 до 4 років

Муніципалітет, в якому ви проживаєте, 
надасть вам конкретну інформацію 
щодо наявності вільних місць та заяву, 
яку потрібно заповнити для зарахування 
дитини.

Після зарахування дитини до 
дитячого садка та по наближенню 
дати відвідування садка,  необхідно 
пред’явити наступні медичні документи 
на Вашу дитину:

 » Оздоровчо-профілактична картка;

 » Документ, який засвідчує, що дитина 
отримала необхідні щеплення;

https://ukraine.gov.bg/ru/
health-information/

 » Обстеження на патогенні кишкові 
бактерії та кишкових паразитів, що 
проводиться не раніше ніж за 15 діб 
до дня вступу в  дитячий садок;


