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Пропонуємо вашим дітям навчання у шведській школі-гімназії 
Управління освіти в Пітео насамперед щиро вітає вас і ваших близьких у Швеції та в Пітео 
і водночас нам страшенно прикро, що вам довелося шукати тут притулок через такі 
обставини. Міграційна служба повідомила, що вам було надано житло в нашій комуні, тож 
цим листом ми хочемо привітати вас, а також поінформувати про права та можливості, які 
дає шведська школа і які стосуються дітей шкільного віку, за яких ви несете 
відповідальність. 
 
Відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка вступає в дію, оскільки ви 
пройшли реєстрацію в Міграційній службі після прибуття до Швеції, вашій дитині/дітям 
надано можливість відвідувати шведську школу під час перебування у Швеції на тих самих 
умовах, які діють і для шведських дітей. Відвідування школи є добровільним і його слід 
розглядати як пропозицію, але якщо ви, як законний опікун, цю пропозицію приймаєте, ми 
очікуємо, що дитина буде дотримуватися всього, що пропонує освітній процес, оскільки 
будь-якому навчанню потрібна тривалість для того, щоб досягнути результатів та розвитку. 
Навчання відбувається за шведськими навчальними планами та програмою. 
 
Що стосується школи-гімназії: у школі Стрьомбака можуть розпочати навчання учні 2005 
або 2004 року народження, яким ще не виповнилося 18 років. Той, хто розпочинає 
навчання перед своїм 18-річчям, має право завершити освіту. 
На початку ваше навчання буде зосереджене на вивченні шведської мови. У цей же час, 
окрім вивчення шведською як другої мови, ви також матимете можливість вивчати й інші 
предмети. 
 
Якщо ви зацікавлені в навчанні у школі-гімназії, запрошуємо до школи Стрьомбака на 
вступну співбесіду, під час якої відбудеться зустріч із викладачем, який відповідає за 
прийом нових учнів. Вас попросять відповісти на кілька запитань про вашу попередню 
шкільну освіту, після чого вам треба буде заповнити заявку на навчання. Далі ви матимете 
можливість домовитися, коли ви зможете почати відвідувати школу, і залежно від початку 
навчання буде здійснене оцінювання ваших попередніх знань. 

 
Запрошуємо нових учнів на вступну співбесіду: 

По вівторках 9:00 – 10:00, інфопункт школи Стрьомбака (Strömbackaskolan) 
Адреса: Ласареттсвеґен 2, Пітео (Lasarettsvägen 2, Piteå) 

 
Важливо! На вступну співбесіду візьміть вашу посвідку на проживання (UT-kort). Якщо 
у вас є копії атестатів з оцінками або інші дані про попередню шкільну освіту, просимо 
принести ці документи на співбесіду. 
 
Щиро запрошуємо! 
 
Лінда Стрьом (Linda Ström) Вікторія Люндквіст (Victoria Lundqvist) 
Директорка    Вчителька 
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