
 

Beschulung in Cottbus/Cho s ebuz  

Die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist kompliziert. Jedes Bundesland hat 

seine eigenen Gesetze und Abläufe.  

In Brandenburg werden die Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse in der Grundschule 

unterrichtet. Danach können die Kinder in drei weiterführenden Schulformen unterrichtet werden: 

• Oberschule (7.-10. Klasse) 

• Gesamtschule (7.-10. Klasse und 11.-13. Klasse→Abitur) 

• Gymnasium (7.-12. Klasse → Abitur) 

Die Schulpflicht in Brandenburg geht bis zur 10. Klasse. Danach schließt noch eine Berufsschulpflicht 

an bis zum 18. Lebensjahr. 

Die Schulpflicht beginnt nach sechs Wochen nach Einreise. 

Das Land Brandenburg hat die Beschulung für die ukrainischen Schulkinder festgelegt und diese wird 

durch das Land Brandenburg (Schulamt) wie folgt umgesetzt:  

Voraussetzung: 

• Nachweis der Masernimpfung 

• dringend empfohlen: Nachweis einer Erstuntersuchung im Carl-Thiem-Klinikum (Krankenhaus 

in Cottbus)  

Anmeldung 

Die Eltern melden ihr Kind an der gewünschten Schule an. 

Geburtsdatum des Kindes Schule 

Oktober 2009 – September 2015 Grundschule 

Oktober 2005 – September 2009 Oberschule/ Gesamtschule/ Gymnasium 

Juli 2004 – September 2005 Oberstufenzentrum 

 

Übersicht Cottbuser Grundschulen / Übersicht weiterführende Schulen 

https://www.cottbus.de/arbeitsmarktpolitik/fachkraefte/fachkraefte_allgemein/index.pl?id=5 

 

Nach der Anmeldung gibt es zwei Möglichkeiten: 

1) Die Schule nimmt ihr Kind auf. Die Beschulung in einer Regelklasse beginnt. 

2) Die Schule kann ihr Kind nicht aufnehmen, z. B. weil kein Platz frei ist. Dann informiert die Schule 

das Schulamt und sie erhalten einen Brief, in dem steht, wo ihr Kind zur Schule gehen kann. 

 

Die Anmeldung erfolgt bitte per Mail an die Wunschschule. Wer sein Kind bereits über die Mailadresse 

ukraine-schule@cottbus.de angemeldet hat, sendet diese Mail mit den Anmeldedaten an seine 

Wunschschule. 

 

https://www.cottbus.de/arbeitsmarktpolitik/fachkraefte/fachkraefte_allgemein/index.pl?id=5
mailto:ukraine-schule@cottbus.de


 
 

 

Шкільне навчання дітей та молоді в Німеччині є складним. Кожна держава має свої власні 

закони та процедури. 

У Бранденбурзі дітей навчають у початковій школі з першого по шостий клас. Після цього діти 

можуть навчатися в трьох типах загальноосвітніх шкіл: 

• Середня школа (7-10 класи) 

• Загальноосвітня школа (7-10 класи та 11-13 класи →Абітур) 

• Середня школа (7-12 класи → Абітур) 

Обов'язкове шкільне навчання в Бранденбурзі триває до 10-го класу. Далі йде обов’язкове 

професійне училище до 18 років. 

Обов’язкове навчання в школі починається через шість тижнів після вступу. 

Земля Бранденбург визначила шкільне навчання для українських школярів, і це здійснюється 

державою Бранденбург (шкільна влада) таким чином: 

Передумова: 

• Доказ вакцинації проти кору 

• настійно рекомендується: підтвердження первинного огляду в клініці Карла Тіма (лікарня в 

Котбусі)  

зареєструватися 

Батьки зараховують дитину до школи за вибором. 

дата народження дитини школу 

жовтень 2009 – вересень 2015 початкова школа 

жовтень 2005 – вересень 2009 Середня школа/Загальноосвітня школа/Гімназія 

Липень 2004 – вересень 2005 центр старшої школи 

 

Огляд початкових шкіл у Котбусі / Огляд загальноосвітніх шкіл: 

https://www.cottbus.de/arbeitsmarktpolitik/fachkraefte/fachkraefte_allgemein/index.pl?id=5 

Після входу у вас є два варіанти: 

1) Школа приймає вашу дитину. Починається навчання у звичайному класі. 

2) Школа не може прийняти вашу дитину, напр. B. тому що місця немає. Потім школа 

інформує орган управління освітою, і вони отримують лист із зазначенням місця 

навчання дитини. 

 

Будь ласка, зареєструйтеся, надіславши електронного листа до школи за вашим вибором. Якщо 

ви вже зареєстрували свою дитину за адресою електронної пошти ukraine-schule@cottbus.de, 

надішліть цей електронний лист із реєстраційними даними до обраної вами школи. 

https://www.cottbus.de/arbeitsmarktpolitik/fachkraefte/fachkraefte_allgemein/index.pl?id=5

