8. listopada 2021

Drogi rodzicu
Twoje dziecko właśnie zaczyna naukę w szkole i cieszymy się, że możemy was powitać.

Wybierz szkołę

Twoje dziecko jest zamieszkałe w szkolnym okręgu w Ørestad, gdzie okręgowymi szkołami
są Kalvebod Fælled Skole, Skolen på Hannemanns Allé oraz Ørestad Skole. Macie
zapewnione miejsce w dowolnej ze szkół z danego okręgu. Jeżeli chcesz posłać dziecko do
szkoły w powszechnym okręgu szkolnym, należy podczas zapisu wybrać szkoły w
pożądanej kolejności. Więcej informacji o powszechnym okręgu szkolnym można znaleźć
na stronie:
https://www.kk.dk/faelles-skoledistrikt-oerestad.
Wybór szkoły jest w Danii dobrowolny. W związku z tym masz również prawo zapisać
dziecko do innej szkoły publicznej niż te z powszechnego okręgu szkolnego. Twojemu
dziecku zostanie przyznane miejsce w innej szkole tylko jeżeli będzie ono dostępne.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie dotyczące zapisów do szkół można również
przeczytać na stronie https://www.kk.dk/skoleindskrivning.

Wybierz czy chcesz zapewnić dziecku miejsce w instytucji rekreacyjnej
W gminie Kopenhaga każda szkoła ma przypisaną instytucję rekreacyjną. Twojemu dziecku
zawsze przysługuje miejsce w instytucji rekreacyjnej odpowiedniej dla szkoły, do której
uczęszcza. Jeżeli chcesz otrzymać miejsce, należy zaznaczyć to w chwili zapisania dziecka
do szkoły.

Kiedy i jak należy zapisać dziecko do szkoły i instytucji wypoczynkowej?
Zapisy mają miejsce za pośrednictwem samoobsługowej usługi cyfrowej na stronie
www.kk.dk/skoleindskrivning. W tym miejscu należy wybrać pożądaną szkołę oraz określić
czy chcesz zapewnić dziecku miejsce w instytucji rekreacyjnej.
Zapisy można składać od:
poniedziałku 8 listopada 2021 do niedzieli 28 listopada 2021
Aby zapisać dziecko do szkoły i instytucji rekreacyjnej wymagane jest aby Twój adres zamieszkania był taki sam jak dziecka.
Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zapisaniu dziecka, możesz skontaktować się z nami
jednej z okręgowych szkół.
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Czy Twoje dziecko nie rozpoczyna nauki w szkole publicznej w gminie Kopenhaga?
Jeżeli Twoje dziecko nie rozpoczyna nauki w szkole publicznej w gminie Kopenhaga,
należy złożyć informację z uzasadnieniem za pośrednictwem samoobsługowej usługi na
stronie: https://indskrivning.dk/indskrivning/login.aspx?s1=996996.

Kiedy otrzymasz informację zwrotną?
Pod koniec stycznia otrzymasz informację odnośnie szkoły, do której zostało zapisane
Twoje dziecko. Wiadomość otrzymasz w cyfrowej skrzynce za pośrednictwem strony
Borger.dk, lub e-Boks od szkoły, w której Twoje dziecko otrzymało miejsce.
Z poważaniem
Kalvebod Fælled Skole
Else Alfeltsvej 2, 2300 København S
Numer telefonu. 82 56 69 90
kfs@buf.kk.dk
https://kfs.aula.dk/
Skolen på Hannemanns Allé
Ørestads Boulevard 218, 2300 København S
Numer telefonu. 82 56 69 90
sph@kk.dk
https://sph.aula.dk/
Ørestad Skole
Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S
Numer telefonu. 35 30 23 10
oerestadskole@buf.kk.dk
https://oerestadskole.aula.dk/

