РЕКОМЕНДАЦІЇ
для іноземців (що прибули з території, де проходять військові дії),
які шукають початкову школу або дошкільний навчальний
заклад для дитини на території м. СЕНЕЦЬ:

У зв’язку з гуманітарними обставинами нинішньої ситуації в Україні та пов’язаною з цим
необхідністю координації надання освіти для дітей, які прибувають з території, де проходять
військові дії, забезпечення навчання таких дітей у початкових школах або дитячих садках у
Сенці буде вирішуватися виключно через відділ освіти в м.Сенець, який в сполупраці з
директорами шкіл призначає відповідний шкільний заклад для кожного заявника або
направляє заявника відповідно до індивідуальної та поточної ситуації конкретного
заявника.
Якщо ви шукаєте інформацію про початкову школу або дитячий садок, перш за все, зв’яжіться
з відділом освіти в Сенці, де уповноважений працівник подбає про Вас та допоможе Вам з
забезпеченням місця в навчальному закладі:
КОНТАКТ:
Відділ освіти в Сенці
вул.Ліхнерова 61, Сенець
День

Часи роботи

Понеділок 07:30 - 14:30
Вівторок 07:30 - 14:30
Середа

07:30 - 16:00

Четвер

07:30 - 14:30

П’ятниця 07:30 - 13:30
Обідня перерва 11:30 – 12:30
e-mail: skolysenec@senec.sk
телефон: 02/20205515 , 02/20205509 , 02/20205507

Якщо обставини та ситуація дозволяють, буде краще спочатку зв’язатися з
відділом освіти по телефону або електронною поштою, щоб забезпечити
швидкий перебіг зустрічі.

Оскільки до кожного заявника буде застосовано індивідуальний підхід
відповідно до ситуації, узгодження терміну дасть заявнику достатньо часу
для консультацій, а також можливість для співробітників відділу освіти
надати перекладача.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ДЛЯ ПОЧАТКУ
ХТО ТАКИЙ ІНОЗЕМЕЦЬ З ПОЗИЦІЇ ШКІЛЬНОГО ЗАКОНУ?
Відповідно до § 146 абз. 1 Закону про освіту «Іноземцями є діти
(a) особи, які є громадянами іншої держави або осіб без громадянства, які мають дозвіл
проживання на території Словацької Республіки,
б) особи, які заявили о приділенні статусу біженця на території Словацької Республіки
відповідно до спеціального положення,
в) словаків, які проживають за кордоном,
г) особи, які подають заяву о приділенні статусу біженця відповідно до спеціального
положення,
д) як іноземці на території Словацької Республіки без супроводу законного представника.»
З наведеного положення випливає, що «іноземцем» з точки зору Закону про освіту є не будьякий іноземець, а лише той, кого можна віднести до однієї з п’яти «категорій».
Визначення іноземця для цілей Закону про освіту не включає особу, яка в певний момент часу
не має дозволеного перебування в Словацькій Республіці, не є шукачем притулку, перебуває
на території Словацької Республіки в супроводі законного представника і не є словаком, який
проживає за кордоном.
Закон про освіту гарантує освіту та навчання, проживання та харчування у школах, як
громадянам Словацької Республіки таким групам осіб:
- дітям іноземців, які мають дозвіл на проживання на території Словацької Республіки,
- дітям шукачів притулку,
- дітям словаків, які проживають за кордоном,
- дітям-іноземцям, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до § 146
абз. 1 пункт д).
Якщо ідеться про початкову або середнью школи, заснованої муніципалітетом, самоврядним
регіоном або обласної адміністрації школи, таким дітям забезпечується виховання та навчання
безкоштовне. Те ж саме стосується і дитячого садка цих засновників, коли йдеться про
обов’язкову дошкільну освіту.

ХТО Є ІНОЗЕМЕЦЬ - з додатковим захистом або особа, яка отримала
тимчасовий притулок
Шкільний закон має особливе положення для осіб, які з різних гуманітарних причин
перетинають кордон Словацької Республіки без документів, які підтверджують їхню особу та
підтверджують ступінь або рівень попередньої освіти.
Відповідно до § 146 абз. 4 Закону про освіту «Діти заявників на біженство, діти біженців,
діти іноземців, яким надано додатковий захист, директор школи відносить до відповідного
класу після з’ясування рівня попередньої освіти та володіння державною мовою не пізніше як
через три місяці після початку процедури надання притулку; діти, які отримали тимчасовий
притулок, не пізніше трьох місяців після початку процедури надання статусу.
Через недостатнє знання державної мови дитина може бути умовно віднесена до відповідного
за віком класу».
Положення поширюється на чотири групи дітей:
- діти заявників на біженство,
- діти біженців,
- діти іноземців, яким Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки надало
додатковий захист,
-діти особ, що отримали тимчасовий притулок
Додатковий захист регулюється Законом про біженство як захист від серйозної
несправедливості в країні походження. Особа, що отримала тимчасовий притулок,
регулюється Законом про біженство як іноземець, якому Міністерство внутрішніх справ
Словацької Республіки надало тимчасовий притулок на підставі рішення Уряду Словацької
Республіки.
Тимчасовий притулок надається відповідно до Закону про біженство з метою захисту
іноземців від воєнного конфлікту, ендемічнего насильства, наслідків гуманітарної катастрофи
або масових порушеннь прав людини в країні походження.
Контакти на організації
що надають правову допомогу та різноманітні форми консультацій іноземцям у
Словацькій Республіці, які можуть допомогти у вирішенні проблемних ситуацій,
пов’язаних із залученням дітей іноземців до навчального процесу:
Міграційне управління
www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
цілодобово українською мовою:
+421 910 944 825
+421 950 511 776
+421 951 141 060

+421 951 300 053
+421 951 453 061
- Кризова лінія допомоги - 0800 500 333, www.krizovalinkapomoci.sk
- Лінія добра - www.dobralinka.sk
- Лінія безпеки дитини - 116 111
- Лінія довіри для дітей 0907 401 749, www.linkadeti.sk
- Національна гаряча лінія для дітей у групі ризику - www.viacakonick.gov.sk

