
  

Реєстрація у класи з інтенсивним 
Вивченням німецької мови 

Deutschlernklasse/Willkommensklasse VABO     16 - 20 
 

для студентів від 16 до 20 років 
в районі Шорндорфа (Schorndorf – Plüderhausen – Urbach – Alfdorf – Welzheim –  
Kaisersbach – Rudersberg – Berglen – Remshalden – Winterbach)  

Bearbeiter: F  Stand: 22.3.2022 

 

❑ Я хотів би навчатися в школі з……………… (вкажіть дату)                      
❑ Я хотів би розпочати навчання в новому навчальному році, починаючи з вересня 
 

Персональні дані 

Прізвище  Дата народження   

Ім'я   Місце/Kраїна 
народження 

 

Вулиця  Hаціональність   

Поштовий індекс 
(PLZ), місто  

 Релігія (Інформація 

добровільна) 
 
 

 

Округ → (необхідно 

вказати) 

 Рідна мова/ 
Kраїна 
походження  

 

Tелефон  Стать ❑    жіноча              ❑    чоловіча  

Електронна 
пошта 

   

З якої країни Ви родом?   

Якими мовами Ви володієте?   

Якими мовами вмієте писати?   

Скільки років Ви навчалися в 
школі за межами Німеччини? 

 

Ви відвідували школу, яка дає 
вам право на навчання у 
вищому навчальному закладі? 

  так               ні 

Ви вже відвідували школу в 
Німеччині? Скільки років?  

VKL … років; назва школи                                 інше …   років        

  ні 

Якщо Ви відвідували заняття 
VKL, ви повинні мати з собою 
приймальний лист  

 Приймальний лист віддан        так              ні 

 

2. Контактна особа 
Чи є у вас контактна особа (наприклад, родич, соціальний працівник, сусід, друг),  
яка володіє німецькою мовою і підтримує вас?         

Прізвище  
,  

Вулиця  

Ім'я 
 Поштовий індекс, 

місто 
 

Tелефон  Електронна пошта  

 

3. Документи 
Документи на проживання в 
Німеччині 

   так               ні 

Якщо так, які?  

Інші документи    так               ні 
 
 
  

Якщо так, які? 
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4. Законний представник:              батько   мати           інші законні представники 
      (заповнюється тільки для неповнолітніх) 

              

Прізвище  
,  

Вулиця  

Ім'я 
 Поштовий індекс, 

місто 
 

Tелефон  Електронна пошта  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Примітка щодо редагування:   
Будь ласка, принесіть чи відправте поштою або факсом цю реєстраційну форму до 
центрального відділу реєстрації для учнів від 16 до 20 років: 
 
Grafenbergschule Schorndorf 
Grabenstr. 20 
73614 Schorndorf 
Telefon 07181 604 300 
Fax        07181 603 309 
Email:   sekretariat@gsso.de 

  

...................................................                             …………………………….........   
Місце і дата             Підпис заявника 

 
 
                 .……………………………….…                                                                                        
       Підпис законного представника 

 


