
 

 
                     

                   WSS - WIR STÄRKEN SCHÜLER 

 
 

Подати заявку на вступ (Aufnahmeantrag) 

VABO 

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf 

mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO) 

 

Реєстрація на навчальний рік (Anmeldung für das Schuljahr): ________________ 

 

Учень (Schüler/in)      Охоронець (Erziehungsberechtigte/r) 

WILHELM-SCHICKARD-SCHULE  

KAUFMÄNNISCHE SCHULEN  

TÜBINGEN 

Прізвище (Name) 

 

   Батько (Vater)   Мати (Mutter)  Охоронець 

(Vormund) 

Ім'я (Vorname) 

 

  Прізвище (Name) 

 

 

Дата народження (Ge-

burtsdatum) 

 

  Ім'я (Vorname)  

Місце народження  (Ge-

burtsort) 

 

  Вулиця (Straße)  

Країна народження  

(Geburtsland) 

 

  Поштовий індекс (PLZ)/  
Проживання (Wohnort) 

 

Національності (Staats-

angehörigkeit) 

 

  Номер телефону (Tele-

fon) 

 

 

Стать (Geschlecht) 

 

 жіночий (weiblich)  

 чоловічий (männlich) 

 E-Mail Adresse 

 

 

Найменування  

(Konfession) 

 

  Людина, яка підтримує  

(Betreuungsperson) 
 

Вулиця (Straße) 

 

  Прізвище  

(Name) 

 

 

Поштовий індекс (PLZ)/ 
Проживання (Wohnort) 

  Ім'я (Vorname) 

 

 

Номер телефону (Tele-

fon) 

 

  Вулиця (Straße) 

 

 

E-Mail Adresse 

(Bewerber) 

  PLZ /  
Проживання (Wohnort) 

 

Дата вступу  

(Einreisedatum nach 

Deutschland) 

  Номер телефону (Tele-

fon) 

 

Aufenthaltsstatus 

(Nachweis in Kopie) 

  E-Mail Adresse 

 

 

Відвідування школи в 

Німеччині (Schulbesuch 

in Deutschland) 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я додав наступні документи (Folgende Unterlagen habe ich beigefügt): 

 

 Біографія в табличній формі з паспортним фото (tabellarischer Lebenslauf mit Passbild) 

 Копії останніх шкільних звітів (Kopien der letzten Zeugnisse) 

 

 

Я знаю, що юридично дійсне підтвердження про вступ може бути надано тільки на підставі повних документів 

заявки, які дають право власнику на вступ. 

(Es ist mir bekannt, dass die rechtsgültige Aufnahmezusage erst aufgrund der vollständigen Bewerbungsunterla-

gen, die zur Aufnahme berechtigen, erteilt werden kann.) 

 

Якщо ваші документи заявки не заповнені, ви не можете бути розглянуті в процесі 

подання заявки. 

(Sollten Ihre Bewerbungsunterlagen nicht vollständig sein, können Sie beim Bewer-

bungsverfahren nicht berücksichtigt werden.) 

 

Я запевняю вас, що моя інформація правильна і повна. (Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit mei-

ner Angaben.) 

Неправильна і неповна інформація може призвести до виключення школи. 

(Falsche und unvollständige Angaben können zum Schulausschluss führen.) 

 

 

 

.................................................   ...................................................................................... 

Місце, дата (Ort, Datum)   Підпис студента (Unterschrift des Schülers) 

 

 

      ...................................................................................... 

     Підпис законного опікуна (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

 

...................................................................................... 

      Підпис контактної особи (Unterschrift des Ansprechpartners) 

 

 

 

 

 

 
Підказка: частина зібраних даних збирається і зберігається в програмі управління школою відповідно до § 9 (1) Закону про захист 

даних держави для законного виконання завдань школи. 
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