Време е да се избере училиште!
Избор на училиште
Kога вашето дете ќе наполне шест години, тоа е добредојдено да
започне во предучилишно образование, во есенскиот термин. Сите
старатели треба да направат активен избор на училиште. Од јануари
2018 година, предучилишното образование е задолжително, тоа значи
ученикот има училишна обврска во предучилишното образование.
Изборот за училиште е отворен од понеделник 20 јануари во 08:00
часот до понеделник,
3 фебруари во 17:00 часот.
Кога училишниот избор ке биде отворен, Вие ќе добиете
покана преку е-пошта ако сте ги регистрирале вашите
информации за контакт во нашата онлајн сервис ИСТ –
предучилишно образование, основно образование и
престој. Во друг случај, ќе добиете покана преку пошта. Не
е можно да се прави избор или да се чека на ред за едно
училиште, пред да се отвори изборот.
Можете да направите избор на предучилишно
образование преку нашата веб-услуга:
https://trelleborg.ist-asp.com. Двата старатели мора да се
најават и да направат избор. Многу е важно двата
старатели да не направат избор истовремено . Еден
старател мора прво да се логира и да поднесе барање а
потоа, другиот старател мора да се логира и да ја одобри
апликацијата.(барањето)
Ако не се направи активен избор, образовната
администрација(Bildningsförvaltningen) ќе понуди
сместување во училиште кое има слободни места. Во
согласност со принципот на близина, сите ученици имаат
право да учат во училиште кое е во близина на домот.
Ова не мора да значи дека ќе добиете упис во училиште
кое е најблиску до вашиот дом.
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На прво место, учениците се поставени спрема на
желбите на старателите, но во некои случаи општината
може да одстапи од желбите на старателите, на пример,
ако во училиштето нема место за секој кој што него го
избрал. Во вакви случаи, во дадениот редослед се
применуваат следниве критериуми за селекција:
1.Училишната област (oние кои што бараат упис како прв избор за
училиште во близина, и се регистрирани во матична евиденција за таа
област имаат приоритет)
2. Браќа и сестри имаат предност ( важи само за оние кои имаат браќа
или сестри до 6 одделение и на почеток од учебно полугодие, можат
да одат во истото училиште )
3. Релативна близина.Ученик со најдолга релативна близина на
постојано живеење во споредба со алтернативното училиште има
приоритет.

Избор за дневен престој
Истовремено со уписот за на училиште се пријавувате и за дневен
престој. Вие ќе барате дневен престој за сите училишта кои ги
одбравте. Дневен престој ќе добиете само во училиштето каде што е
поставено вашето дете.

Ако го одбијте изборот за училиштето
Ако не сакате да учествувате на училишните избори затоа што сте
добиле сместување во независно училиште или училиште во друга
општина, мора да се најавите на е-услугата и да го одбиете
училишниот избор.

Училишниот избор може да влијае на правото за бесплатен
автобуски превоз
Ако одберете друго училиште наместо она што ви е понудено во
првиот избор, може да влијае на правото за безплатен училишен
превоз .

Помош за училишен избор
За вас на кои вие потребна помош околу изборот за училиште,
претставници од образованието (Bildningsförvaltningen) ќе
присуствуваат во два наврати.
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Датум: 28 јануари и 30 јануари
Време: 15.00 - 18.00
Место: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4, 3 кат.
Исто така можете да се обратите во Kundtjänst на телеф.бр.0410 733000,услугата за клиенти за помош во текот на училишниот избор.
Важно е да се знае:
Ако има два старатели, мора двата да бидат присутни и со себе да
имаат важечка легитимација.

Повеќе информации за избор на училиште.
За повеќе информации за изборите, видете ги целосните упатства на
www.trelleborg.se

Важно е да се знае дека:
- Мора да се избере училиште и задолжително е да се изберат
најмалку три училишта. Ние не резервираме места, меѓутоа имаат
предност кај изборот оние кои припаѓаат, односно се населени во таа
област која ја избираат.
- Ако детето има повеќе од два старатели ,мора двата да се логират во
нашата вебстрана. Еден од старателите ќе го направи уписот и ќе
избери три училишта.Другиот старател ќе го потврди уписот.
- Ако старателот има потешкотии при изборот на училиште може да ни
се обрати Нам во текот на изборниот период.
- Изборот на училиште може да влијае на Твоето право за училишен
превоз.
- Кога изборот за училиште ќе се отвори тогаш ќе можете да се
пријавите само со е-легитимација. Нема да можете да се пријавите со
лозинката за IST затоа што таа не важи.
- Проверете дали Вие имате точни контактни информации во Нашата
web услуга IST- Предучилишно образование, основно училиште и
престој.
Доколку Вие имате прашања околу изборот на училиште, Вие може да
не контактирате Нас преку e-mail на:
skolval@trelleborg.se
Поздрав
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