
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ 
ДІТЕЙ З УКРАЇНИ В 
ДИТЯЧІ САДКИ ТА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
ГРУЗІЇ



 ʁ ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ДІТЕЙ 
З УКРАЇНИ В ДИТЯЧІ САДКИ 
ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ГРУЗІЇ

Відповідно до постанови уряду Грузії, шко-
лярі, які не можуть

закінчити загальну освіту в українських 
школах і виявляють бажання продовжити 
навчання в Грузії, зараховуються до школи 
у спрощеному порядку.

З 24 лютого 2022 року вони можуть бути за-
раховані до того ж класу, до якого були за-
раховані в загальноосвітній школі в Україні.

Для вступу до загальноосвітнього навчаль-
ного закладу фізичній особі достатньо на-
дати будь-який документ, що підтверджує, 
що особа була зарахована до загальноос-
вітніх навчальних закладів України до кон-
флікту.

Вік прийому дітей: 6+ років, можуть бути за-
раховані діти, яким до 15 вересня виповни-
лося 6 років.

 ʁ НАВЧАННЯ В ГРУЗИНСЬКИХ 
ШКОЛАХ БЕЗКОШТОВНЕ?

Навчання в державних школах Грузії, в тому 
числі в українському секторі, повністю фі-
нансується державою.

 ʁ ПРОЦЕС РЕЄСТРАЦІЇ В 
ШКОЛАХ:

Хто має право зареєструвати дитину в 
державних школах Грузії?

Зареєструвати дитину в державних шко-
лах Грузії може один з батьків або законний 
представник.

Документи, необхідні для реєстрації в 
українському секторі:

 ʃ Паспорт/документ, що посвідчує осо-
бу одного з батьків або законного 
представника, перекладений грузин-
ською мовою, завірений нотаріально;

 ʃ Свідоцтво про народження/документ, 
що посвідчує особу дитини, перекла-
дений грузинською мовою та завіре-
ний нотаріально.

 ʁ СКІЛЬКИ ЧАСУ ГРУЗИНСЬКІ/
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ 
НАВЧАЮТЬСЯ В ДЕРЖАВНИХ 
ШКОЛАХ, ПЕРШ НІЖ ВОНИ 
СТАНУТЬ ВИПУСКНИКАМИ?

В українському секторі школярі навчати-
муться з 1 по 11 клас, а повне загальне нав-
чання в грузинському секторі включає 12 
років.

Початковий рівень – 1-6 класи, базовий – 
7-9, а середній – 10-12 класи.

Обов’язкова освіта в Грузії включає 1-9 кла-
си.

 ʁ МОВА НАВЧАННЯ:

Навчання в українському секторі ведеться 
українською мовою. Школярі користуються 
тими ж підручниками, за якими навчалися в 
Україні.

 ʁ ШКІЛЬНА ПРОГРАМА ТА 
ПРЕДМЕТИ:

Школярі, які відвідують український сектор, 
навчаються за тією ж шкільною програмою, 
що й у державних школах України.

Крім українських предметів, навчальний 
план включає: грузинська мова та літера-
тура, Історія Грузії - «Наша Грузія».

Школярі, які відвідують український сектор, 
вивчають як обов’язкові, так і факультатив-
ні предмети.



 ʁ СПИСОК ДЕРЖАВНИХ ШКІЛ У ГРУЗІЇ З 
УКРАЇНСЬКИМИ ВІДДІЛЕННЯМИ:

 ʃ Тбіліська державна школа № 41

Адреса: Тбілісі, вул. З. Паліашвілі, 34.

Телефон: 0322 22 35 85/ 0322 23 58 12

Електронна адреса: tbilisi41@mes.gov.ge

Сторінка у Facebook: /tbilisischool41

 ʃ Тбіліська державна школа № 220

Адреса: Тбілісі, Цхра Дзма вул. 58

Електронна адреса: 220sajaroskola@gmail.com; 

tbilisi220@mes.gov.ge

Сторінка у Facebook: /220skola

 ʃ Батумська державна школа № 20

Адреса: Батумі, вул. П. Мелікішвілі. 125.

Телефон: +995 422224627

Електронна адреса: batumi20@mes.gov.ge

Сторінка у Facebook: https://bit.ly/3VkfBum

Детальну інформацію можна отримати на гарячій лінії 
МОН Грузії: (995 32) 2 200 220.

 ʁ ОСВІТА В ДИТЯЧОМУ САДКУ ДЛЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:

Дітей з українських сімей, які змушені були залишити країну 
та приїхати до Грузії через збройний конфлікт, приймати-
муть у дитячі садки безкоштовно. Батько/законний пред-
ставник може безпосередньо підійти до дитячого садка і 
записати дитину. У зв’язку з тим, що українського сектору 
в дитячих садочках немає, в дошкільних навчальних закла-
дах Грузії мова спілкування/викладання грузинська.

Вік прийому дітей: 2+

mailto:tbilisi41@mes.gov.ge
https://www.facebook.com/tbilisischool41
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 ʁ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ 
НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ 
ЗАПИСУ В ДИТЯЧИЙ САДОК 
ТБІЛІСІ:

 ʃ ID-картка/паспорт дитини та од-
ного з батьків/законного пред-
ставника,

 ʃ свідоцтво про народження дити-
ни,

 ʃ Документ, що підтверджує дату 
перетину кордону Грузії (штамп у 
паспорті).

За детальною інформацією та мож-
ливими змінами звертайтеся до 
Агентства управлiння дитячими сад-
ками м.Тбілісі

за телефоном: 

+995 32 2 37 82 43
Щоб переглянути список дитячих сад-
ків у Тбілісі, відвідайте веб-сайт Агент-
ства управлiння державними садками в 
м. Тбiлiсi

Агентство управління: 
http://kids.org.ge/ge/baghebi

Реєстрація за межами Тбілісі узгод-
жується через муніципалітети. Для 
отримання детальної інформації, 
будь ласка, відвідайте агентство ди-
тячих садків муніципалітету, де ви 
проживаєте.

Зарахування залежить від кількості 
вільних місць у садку.

World Vision Georgia в рамках глобальної програ-
ми реагування на кризу безперервно впроваджує 
заходи підтримки українських біженців у Грузії з 
першого дня кризи за фінансової підтримки Aktion 
Deutschland Hilft (ADH).
Проект спрямований на допомогу сім’ям, перемі-
щеним з України внаслідок кризи, що передбачає 
проведення первинних заходів із цільовими гру-
пами – оцінка потреб, психосоціальна підтримка, 
доступ до державних послуг, своєчасне та ефек-
тивне надання необхідної інформації та подаль-
ше направлення. Якщо ви зацікавлені, ви можете 
приїхати в офіс World Vision Georgia або зв’язати-
ся з нами:

Адреса: д. Узнадзе 78, 2 пов

Телефон: +995 577 258479

Електронна адреса: info@worldvision.ge

Веб-сайт: www.worldvision.ge

Facebook: /WorldVisionInGeorgia

Цей брошура було створено за фінансової підтримки 
Aktion Deutschland Hilft e.V. Зміст цього документа є ви-
ключною відповідальністю Ворлд Ві¬жин Грузія і ні за яких 
обставин не може вважатися таким, що відобра¬жає пози-
цію Aktion Deutschland Hilft e.V.
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