
 

 

Інформація про систему освіти Країни Басків 

Характеристика освітньої системи Країни Басків 
 

 
 

Основне завдання освітньої системи – супроводжувати всіх 

учнів у їх особистісному розвитку та надати їм навики та 

інструменти, які дозволятимуть їм брати участь у житті 
суспільства як активні та відповідальні громадяни. 

Таким чином, освіта є ключовим елементом для 

досягнення інтеграції та автономії людей. 

Шкільне навчання є обов’язковим у віці від 6 до 16  років і 

безкоштовне від другого циклу Дошкільної Освіти (3 роки).  

 
Система освіти Басків гарантує право на освіту всім 

дітям, які проживають в Автономному Співтоваристві 

Euskadi, яким буде забезпечено шкільне місце в місті, 
де вони проживають, або в найближчому центрі, 

якщо в їхньому місті немає школи.

 

 
 

Дошкільна Освіта 1º цикл Від 0 до 3 років 

Дошкільна Освіта 2º цикл Від 3 до 6 років 

Початкова Освіта Від 6 до 12 років 

Обов’язкова Середня Освіта Від 12 до 16 років 

 

Понад  90% хлопчаків і дівчаток у нашій громаді навчаються  
у школі з 2х років. 



 
 

Характеристика освітньої системи Країни Басків 
 

 

 

У  школах Автономного Співтовариства 

Країни Басків учні навчаються як 

баскською, так і іспанською мовами. 

Обидві мови є офіційними мовами в 

Співтоваристві.  
 

Кожен центр встановлює мову навчання 

відповідно до свого Мовного Проекту та 

мовної моделі, яку він пропонує. У всіх 

випадках освітні центри гарантують, що 

наприкінці Базової Освіти буде досягнуто 

достатнє володіння двома державними 

мовами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель A 

(A3%) 
 

Усі предмети 
викладаються 

іспанською мовою, за 
винятком 

euskara(баська). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mодель Б (B16%) 

 

 

Деякі предмети 
викладаються на мові 

euskara(баська), а інші на 
іспанській мові (загалом, 
математика та навчання 

читання та письма). 

 
 
 
 

Mодель Д 
(D81%) 

 

 
 

Усі  предмети 
викладаються на 

euskara(баська), крім 
предмета  іспанської.

 

 
Іспанська 

 
Англійська 

 
Баська 

Орієнтовні дані: 

У 2018-2019 навчальному році 3% 
3х-річних хлопчиків і дівчаток 
навчаються в моделі А(А), 16% в 
моделі Б(B) і 81% в моделі Д(D). 

    Ба  лійська   Анг ська 

Іспанська Англій
ська 

 
 

Баська 

Іспанська 



 
 

 

Три моделі також включають навчання англійської мови з чотирьох років. У звичайний період реєстрації (лютий) 
саме сім’ї обирають освій центр та мовну модель для своїх синів і дочок. 



 

Організаційна схема Баскської Освітньої Системи 

Учень, який закінчив Обов’язкову Середню 

Освіту, отримує титул ’’Ступінь Обов’язкової 

Середньої Освіти’’, що дозволяє йому навчатися 

за циклами Старшої Школи або середньої 

Професійної Підготовки. 

Учні, які не отримають титул, 

отримають сертифікат офіційного 

характеру та державної дії.  

15-річні учні, які закінчили 3º курс 

Обов’язкової Середньої Освіти 

матимуть доступ до циклів навчання 

Базової Професійної Підготовки 

(тривалістю два курси).  Крім того, з 18 

років ви матимете можливість 

отримати титул  ’’Ступінь Обов’язкової 

Середньої Освіти’’ в центрах освіти для 

дорослих.

СТАРША ШКОЛА  
16-18 AÑOS 

ЦИКЛИ НАВЧАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ 
16-18 AÑOS 

БАЗОВА ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА 

УНІВЕРСИТЕТ ЦИКЛИ НАВЧАННЯ ВИЩОГО РІВНЯ 

           СВІТ   ПРАЦІ 

12-16 
років 

2 цикл 
1 цикл 

Oбов’язкова Середня 
Освіта  ОСО (безкоштовно) 

6-12 
років 

3 цикл 
2 цикл 
1 цикл 

  Обов’язкова Початкова   
Освіта  ПО (безкоштовно) 

3- 6 
років 

Дошкільна Освіта  
(безкоштовно) 

Дошкільна Освіта 

0-3 
років 

Дошкільна Освіта 
(субсидується) 

Дошкільна Освіта 

ВІК ЦИКЛ ЕТАП 



 

Реєстрація учнів та учениць 
 

Інформація про процедури 
реєстрації 

Процес реєстрації в звичайний       
період (зазвичай улютому) 

Процес реєстрації 
поза звичайним періодом 

Сім’ї можуть відвідати найближчу до 

дому школу, де їх проінформують 

про процедури зарахування. 

Ви також можете отримати 

інформацію про зарахування та 

реєстрацію звернувшись до 

Територіальних Представництв 

Освіти кожної Історичної Території: 
Araba 

San Prudencio, 18. 01005 Vitoria-Gasteiz 

Tel. 945017200 

e-mail: huisaegaraba@euskadi.eus 

Gipuzkoa 

Andia, 13. 20004 Donostia-San Sebastian 

Tel: 943 02 28 50 

e-mail: huisgreg@euskadi.eus 

Bizkaia 

Gran Vía, 85. 49011 Bilbao 

Tel: 94 403 10 69 

e-mail: huisbreg@euskadi.eus 
 

 

Звичайний реєстраційний період для 

Початкової та Середньої Освіти зазвичай 

починається в лютому місяці. Ви можете 

вибрати максимум дванадцять центрів у 

бажаному порядку. 
 

Зарахування можна здійснити в школі, в 

Територіальному Управлінні Освіти або з 

будь-якого комп’ютера; необхідно лише 

зареєструватися в заяві та надати 

необхідну документацію в електронному 

форматі: Сімейну книгу, Дозвіл на 

проживання, прописку, паспорт... 
 

Після закінчення терміну зарахування 

публікується попередній список 

зарахованих учнів. 

Сім’ї, які прибули пооза межами 

звичайного терміну реєстрації, можуть 

звернутися до будь-якого Освітнього 

центру чи до Територіальних 

Представництв Освіти. Вам потрібно 

лише заповнити відповідний формуляр. 

    

Територіальна шкільна комісія розгляне 

заяву про зарахування та вкаже родині, 

в якій  школі  мають навчатися їхній син 

чи донька. 

 

Учень, який здобув Обов’язкову Освіту у 

своїй країні, може подати запит на 

підтверження навчання в освітньому 

ценрі походження, якщо він відповідає 

умовам відповідних міжнародних угод. 

Для цього необхідно звернутися до  Вищої 

Державної Інспекції (Урядове 

Представництво в Країні Баскіів) з 

документацією та сплатити збори. 

mailto:huisaegaraba@euskadi.eus
mailto:huisgreg@euskadi.eus
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               Календар            
 
Навчальний рік починається у вересні і закінчується в червні. 
Є три періоди канікул: 
Різдво: в грудні. 
Страсний тиждень: у березні або квітні. 
Літо: з кінця червня до початку вересня. 
Крім того, існують певні свята в залежності від робочого календаря 
кожного центру. 

                Розклад                          
Учні початкових класів проводять у ценрі 5 годин на день, з розділеним 
днем, на ранкових та денних заняттях з перервою опівдні на обід. 
 
Учні Середньої Освіти мають 6 годин на день, які розділені на ранкові 
заняття та декілька післяобідних. Ці години включають період 
відпочинку: перерву.  
Цей графік подовжується, якщо учень перебуває в шкільній їдальні: від 
початку занять вранці до закінчення занять у другій половині дня. 
 
Орієнтовний розклад: 

 К. Дитячий садок і 
Початкова Освіта 

К. Обов’язкової 
Середньої Освіти 

Ранок 09:00 – 12:00 09:00 – 13:00 

Вдень 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 
 

               Організація навчального центру. 

                            Основна лексика 

Керівна команда: вона складається з людей, відповідальних за 
керування центром (Директор, Начальник  відділу Навчяння і  

Секретар). 

  

Педагогічний Факультет: Складається з усіх викладачів центру. 
Вони приймають рішення, пов’язані з процесами викладання та 
навчання учнів. 

Асоціація матерів і батьків (AMPA): Складається з сімей 
освітнього центру. Зазвичай асоціація займається організацією 
позакласних спортивно-культурних заходів для учнів, а також 
інших заходів, пов’язаних з навчальними програмами для 
батьків. Хоча участь є добровільною, дуже важливо, щоб 
новоприбулі сім’ї зверталися до представників  AMPA,  
інформувалися та, наскільки це можливо, співпрацювали та 

брали участь у заходах.  

Невикладацький персонал: Це люди, які відповідають за 
невикладацькі послуги, їдалню,консьєрж, послуги прибирання. 

Максимальний Представницький орган (OMR) або Рада 
Школи: У ньому беруть участь усі рівні освітньої спільноти: 
(батьки, вчителі, керівництво учнів та непедагогічні 
працівники). Це орган, де вирішуються найважливіші аспекти 
життя центру. 



 
 

Інша інформація 

 

Стипендії 
Незважаючи на те,що освіта безкоштовна, за підручники,шлільне приладдя 
та їдальню треба платити. Щоб допомогти сім’ям оплатити ці витрати , 
щороку проводиться заклик про фінансову допомогу, яка називається 
стипендією.  
 
Розглядаються наступні допомоги: 

Підручники та шкільне приладдя                 
 

Їдальня          
 
Зазвичай оголошення відбувається в жовтні. Інформація та обробка цих 
стипендій здійснюється в центрі, де навчається учень. Проте учні-імміграни, 
які вступають до школи протягом навчального року, можуть подати заявку на 
отримання стипендії пізніше. 

 

 

 

 

 

 

Шкільна їдальня 
У центрах працює шкільна їдальня. Меню для всіх учнів однакове, хоча 
деякі спеціальні дієти дозволені за медичними або іншими причинами. 
 
 

  Позакласна діяльність 
Це заходи, які проводяться наприкінці навчального дня. Вони, як 
правило, мають рекреаційний, спортивний чи культурний характер і 
зазвичай організовуються через асоціацію матерів і батьків центру. У 
більшості випадків за участь у позакласних заходах стягується плата. 
 
 
 

Послуга перекладу 
У випадках, коли це необхідно, освітні центри можуть мати послугу 
синхронного перекладу. Це запитує сам центр через Консорціум 
Компенсаційної Освіти кожної Історичної Території.  
 

 

 

Ценри Освіти Дорослих 

Для іммігрантів старше 18 років пропонуються курси іспанської та баскської мови 
 



 
 


