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Informationen zum Übertritt in ukrainisch – deutsch 
 
 
 Шановні батьки,  
 
Ваша дитина зараз у 4-му класі, і у вас, ймовірно, є багато питань щодо переходу на 
наступний рівень навчання. Тому ми хочемо узагальнити всю важливу для вас і вашої дитини 
інформацію та розʾяснити перебіг подій протягом наступних кількох місяців:  
У травні 2023 року всі учні 4-х класів отримають свідоцтво про закінчення початкової школи, 
яке дає їм право переходу з початкової школи до середньої загальноосвітньої (Mittelschule), 
реальної середньої школи (Realschule) або гімназії (Gymnasium).  
Перехід до Realschule або гімназії можливий лише за умови, що у свідоцтві про закінчення 
початкової школи є оцінки з німецької мови, математики, та HSU («Природознавства»).  
У вашому випадку є особливість: вчитель розробляє уроки німецької мови диференційовано, 
щоб ваша дитина отримувала адаптовані завдання та вправи для вивчення німецької мови, а 
також адаптує завдання з перевірки знань. Тобто, уроки та перевірка успішності базуються 
на навчальній програмі «Німецька мова як друга», ця оцінка з предмету «Німецька мова як 
друга» також вноситься в свідоцтво.  
Якщо Ваша дитина вже отримує оцінки з предмету «Німецька мова як друга», математики та 
HSU («Природознавство») свідоцтво про закінчення початкової школи дає право на перехід 
лише до загальноосвітньої школи (Mittelschule).  
З педагогічних міркувань деяким учням тимчасово не виставляються оцінки через відсутність 
у них мовних навичок ані з предмету «Німецька мова», ні з предмету «Німецька мова як 
друга», можливо, також з деяких інших предметів.  
Навіть якщо ваша дитина зараз не отримує жодних оцінок з німецької мови чи інших 
предметів, після закінчення 4-го класу вона може перейти до загальноосвітньої школи 
(Mittelschule).  
Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина перейшла до Realschule або гімназії, є два варіанти:  
- Або ваша дитина відвідує пробне заняття в школі за вибором. Такий пробний урок 
пропонують Realschule та гімназії у травні 2023 року. Після того, як ви отримаєте свідоцтво 
про закінчення початкової школи (сертифікат про переведення), ваша дитина повинна бути 
зареєстрована на пробне заняття в школі за вашим бажанням.  
У пробному уроці можуть брати участь усі учні – незалежно від того, чи виставлялися якісь 
оцінки.  
- Або ви також можете подати заяву, щоб ваша дитина отримувала оцінку з німецької мови 
та оцінки з відповідних предметів: математики, HSU. Це означає, що з моменту подання 
заяви всі контрольні з німецької мови (не «Німецької як другої мови», а німецької як рідної, 
яку також вивчають усі інші учні), математики, HSU регулярно оцінюються та вносяться до 
журналу (та атестату).  
Труднощі з вивченням німецької мови у цьому разі також враховуються, тому переведення 
до Realschule або гімназії можливе навіть із середнім балом 3,33 з предметів: «Німецька 
мова», «Математика», «HSU» . 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind besucht im Moment die 4. Klasse und Sie haben wahrscheinlich viele Fragen rund um 
den Übertritt. Darum möchten wir Ihnen heute alle für Sie und Ihr Kind wichtigen Informationen 
zusammenfassen und Sie bestmöglich über den weiteren Verlauf der nächsten Monate 
informieren: 
Im Mai 2023 erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse ein Übertrittszeugnis, das 
zum Übertritt von der Grundschule an die Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium 
berechtigt. 
Ein Übertritt an eine Realschule oder an ein Gymnasium ist nur möglich, wenn das 
Übertrittszeugnis Ziffernnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und 
Sachunterricht ausweist. 
Nun besteht bei Ihnen die Besonderheit, dass die Lehrkraft in der Regel den (Deutsch-) 
Unterricht differenziert gestaltet, sodass Ihr Kind spezielle Aufgaben und Übungen zum 
Deutschlernen und auch differenzierte Leistungsnachweise erhält. Der Unterricht und die 
Leistungsnachweise erfolgen also auf der Grundlage des Lehrplans „Deutsch als 
Zweitsprache“ und auch im Zeugnis wird eine Note im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ 
eingetragen. 
Erhält Ihr Kind bereits Noten im Fach „Deutsch als Zweitsprache“, Mathematik und Heimat und 
Sachunterricht berechtigt das Übertrittszeugnis zum Übertritt an eine Mittelschule. 
Einige Schülerinnen und Schüler erhalten aus pädagogischen Gründen aufgrund der 
fehlenden Sprachkenntnisse vorübergehend noch keine Noten, weder im Fach Deutsch noch 
im Fach „Deutsch als Zweitsprache“, eventuell auch in einigen anderen Fächern. 
Auch wenn Ihr Kind aktuell noch keine Noten im Fach Deutsch oder auch in anderen Fächern 
bekommt, kann es nach dem Besuch der 4. Jahrgangsstufe auf eine Mittelschule wechseln. 
Möchten Sie, dass Ihr Kind an eine Realschule oder an ein Gymnasium übertritt, bestehen 
zwei Möglichkeiten: 
- Entweder Ihr Kind besucht den Probeunterricht an der gewünschten Schule. Ein solcher 
Probeunterricht wird im Mai 2023 von Realschulen und Gymnasien angeboten. Ihr Kind muss 
dann nach Erhalt des Übertrittszeugnisses von Ihnen zum Probeunterricht an der 
gewünschten Schule angemeldet werden. 
Alle Schülerinnen und Schüler können am Probeunterricht teilnehmen - unabhängig davon, ob 
die Noten ausgesetzt oder ob Ziffernnoten erteilt wurden. 
- Oder Sie können einen Antrag stellen, dass Ihr Kind ab sofort eine Deutschnote und Noten in 
den ebenfalls relevanten Fächern Mathematik und Heimat- und Sachunterricht bekommt. Dies 
bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt alle regulären Leistungsnachweise in Deutsch (nicht 
„Deutsch als Zweitsprache“), Mathematik und Heimat- und Sachunterricht mitgeschrieben und 
regulär benotet werden. 
Auf die Schwierigkeiten der deutschen Sprache wird hierbei Rücksicht genommen, sodass ein 
Übertritt an eine Realschule oder an ein Gymnasium auch mit einem Notendurchschnitt 
von 3,33 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht möglich 
ist. 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß,  
 
Birgit Weiß, Rin 


