Ви прибули до Естонії зі своєю дитиною. Ласкаво просимо!
Знайдіть час, щоб оселитися з родиною, відпочити, зв’язатися з близькими в Україні та знайти
спокійний ритм життя.

Школа
В Естонії діти віком від 7 до 17 років зобов’язані відвідувати школу, поки не здобудуть базову
освіту. Перелік та місце розташування шкіл в Естонії Ви можете знайти тут:
https://koolikaart.hm.ee/ Для батьків вибір школи вільний. Навчання в обов’язковій
загальноосвітній школі є безкоштовним.
Будь ласка, подайте заяву щодо отримання шкільного місця для Вашої дитини якомога
швидше. Без заяви ми можемо не знати про вашу Дитину і тому не зможемо Вам допомогти.
Відвідування школи допомагає дитині звикнути до нової ситуації, знайти друзів і менше думати
про турботи.
Подання заяви щодо отримання шкільного місця починається з подання письмової заяви до
обраної Вами школи або органу місцевого самоврядування. Заяву необхідно надіслати з
цифровим підписом на адресу електронної пошти школи чи органу місцевого самоврядування.
Якщо Ви не маєте можливості поставити цифровий підпис, Ви можете віднести заяву на папері
безпосередньо до школи.
У заяві необхідно зазначити ім’я дитини, особистий ідентифікаційний код або, за відсутності,
дату народження дитини, школу та клас, якщо потрібно, та свої контактні дані. Якщо у дитини
немає документів, дитина приймається до школи за заявою батьків, дитина починає навчатися,
а документи оформляються в за першої можливості.
Дитину направляють до класу з однолітками, щоб вона могла знайти друзів і швидше
адаптуватися.
Якщо в бажаному навчальному закладі та класі є вільне місце, дитину приймуть до школи.
Якщо в бажаному класі немає вільних місць, керівник школи повідомляє Міністерство освіти і
науки про дитину, якій потрібне шкільне місце.
Мова навчання та вивчення мови
Усі діти, які перебувають в Естонії, мають право навчатися в школі з естонською мовою
викладання. В Естонії також є міжнародні приватні школи, де викладання відбувається
англійською мовою, та школи з російською мовою навчання. Більше інформації на сайті школи
або в органах місцевого самоврядування.
Ми намагаємося знайти спосіб, щоб ваша дитина продовжила вивчати українську мову та
одночасно почала вивчати естонську.
Українська мова та україномовне навчання
Якщо Ви бажаєте і можете допомогти з викладанням української мови, або із проведенням
україномовного навчального процесу, то просимо повідомити про це
https://www.pagulasabi.ee/en/offer-help.

Дитячий садок
Відвідування дитячого садка в Естонії не є обов'язковим. За доступність дошкільної освіти
відповідає місцева влада, яка зобов’язана забезпечити можливість відвідування дитячого садка
усім дітям віком від 1,5 до 7 років, батьки яких цього бажають.
Щоб подати заяву щодо отримання місця в дитячому садку, будь ласка, зв’яжіться з органом
місцевого самоврядування, який роз’яснить умови прийому та надасть огляд необхідних
документів у порядку, встановленому волосною або міською адміністрацією.
Подача заяви щодо отримання місця в дитячому садку починається з подання письмової заяви
до вибраного вами дитсадка або органу місцевого самоврядування. Заяву на місце в дитячому
садку необхідно подати з цифровим підписом. Якщо Ви не маєте можливості поставити
цифровий підпис, Ви можете віднести заяву, підписану на папері безпосередньо до дитячого
садка або органу місцевого самоврядування.
У заяві необхідно зазначити ім’я дитини, особистий ідентифікаційний код або, за відсутності, дату
народження дитини, дитячий садок, до якого запитується місце, та свої контактні дані. Якщо у
дитини немає документів, дитину приймуть на підставі заяви батьків і оформлять документи за
першої можливості.
Якщо в бажаному садочку є вільне місце, дитину приймуть. Якщо в бажаному садочку немає
вільних місць, місцева влада надсилає до Міністерства освіти і науки повідомлення про дитину,
яка потребує дитячого садка чи закладу дитячого догляду.
Послуги дитячого садка та закладу дитячого догляду платні. Щомісячна плата за дитячий садок у
різних органах самоврядування відрізняється, але частина, яку оплачують батьки на дитину, не
може перевищувати 20 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої Урядом
Республіки (мінімальна заробітна плата у 2022 році становить 654 євро). У дитячому садку
забезпечується харчування дітей.

