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Інформація про зарахування до інтенсивного класа 
 
Любі учениці і учні, 
вельмишановні батьки! 
 
Тебе, люба ученице/любий учню, призначили нам. Тож ласкаво просимо до школи Вільгельма 
Оранського у Діленбурзі! Ми з радістю чекаємо на Тебе і Вас, як батьків. Ми знаємо, що ситуація є 
нелегкою. Багато чого є новим і незвичним. Розуміння на початку ускладненене також ще й різністю 
мов. Але ми хочемо докласти зусиль для того, щоб зробити входження всіх нових учениць і учнів 
якомога простим і щоб всі почувалися добре якнайшвидше. 
 
Доцільним є, щоб у перший шкільний день прийшов хтось з батьків чи інша супроводжувальна 
особа. Як правило, перший шкільний день завершується близько 13:00. 
 
Для цього першого шкільного дня учениці і учні мають взяти з собою:  
- блокнота і ручку 
- харчування під час перерв (напої, наїдки…) 
 
Все, що надалі буде необхідним, з’ясовуватиметься впродовж першого дня занять.  
 
Заняття проводитимуться у так званих «інтенсивних класах». Що це таке, власне? 
 
Інтенсивні класи/заняття служать для спільного здобуття базових знань німецької мови.  
Як правило, інтенсивні класи/заняття тривають один рік і готують до перехода до звичайних 
класів/занять. Крім мовних уроків викладаються також і інші предмети, як наприклад, математика, 
анґлійська мова чи фізкультура. Після декількох годин такого навчання на тиждень учениці і учні 
інтенсивних класів поступово почнуть навчатися у інших класах з нормальними заняттями.  
Там вони познайомляться з німецькими однокласницями і однокласниками. 
 
Додатково до занять у першій половині дня з 07:55 до 13:00 нами пропонуються заняття спортом  
і інші заходи у другій половині дня впродовж декількох днів. 
 
Інтенсивні класи є у нашій школі з 25.04.2022. Нові учениці і учні зараховуються до цих класів. У 
нас також є українські вчителі, які у подальшому, починаючи з першого шкільного дня, зможуть 
допомагати своєю мовою.  
 
Щодо дороги до школи: українки і українці, які через війну полишили свою країну і прибули до 
Німеччини, можуть безоплатно користуватися тут всіми автобусами і потягами громадського 
транспорта близького сполучення (ÖPNV). Це стосується всіх потягів близького сполучення  
у зоні RMV, а саме: трамваїв (S-Bahn), реґіональних потягів (RegionalBahn і RegionalExpress),  
а також метрополітена (U-Bahn) і автобусів. У якості проїздного квитка служить чинний  
український документ, який засвідчує особу.  
Положення діє до подальшого повідомлення щодо відповідної зміни. 
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Все інше обговорюватиметься вже впродовж наступних шкільних днів.  
Більше інформації щодо школи можна знайти на сайті: www.wvo-dill.de 
 
Прохання на завершення: якщо зарахування у школу неможливе до вищезазначеної дати,  
просимо якнайшвидше повіломити нам або телефоном за номером 02771/8992-0, або ж 
електронною поштою на адресу markus.hoffmann@wvo-dbg.de 
 
 
Ми з радістю чекаємо на Тебе і Вас! 
 
 
З дружнім привітом,  

 
Martin Hinterlang, Oberstudiendirektor 
 
   


