
Станом на: 11/2014

Пам'ятка для отримання візи з метою відвідання школи

Згідно діючого на даний момент правового положення 
відкриття візи з метою подальшого перебування для відвідування школи 

можливе тільки в виняткових випадках та починаючи з 9-го класу.

Для подання заяви необхідно надати наступні документи:

Дійсний закордонний паспорт   та дві копії першої сторінки паспорта з фотографією
Паспорт має бути дійсним ще як мінімум три місяці після закінчення дії візи та мати в наявності 
щонайменше дві вільні сторінки. 

Два формуляри анкети     
анкети для отримання візи з метою подальшого перебування (не анкети для шенгенських віз), 
заповнені німецькою мовою (формуляри анкет з метою подальшого перебування знаходяться на 
сторінці Посольства Німеччини в інтернеті: 
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/876724/Daten/3056290/pdf_zum_antrag_2.pdf).

Три ідентичні біометричні актуальні фотографії паспортного формату  , 
дві з яких наклеюються на формуляри анкет, а одна подається окремо.

Свідоцтво про народження   дитини, в оригіналі з двома копіями.

Нотаріально завірений дозвіл для зазначеного перебування від батьків, які мають право 
піклування, в оригіналі  з двома копіями.

Підтвердження право піклування про дитину   (при одноосібному праві піклування) 
 -Свідоцтво про смерть одного з осіб або 
 -Довідка згідно ст. 135 Сімейного кодексу України або 
 -Судове рішення згідно ст. 164 Сімейного кодексу України про позбавлення 
батьківських прав одного з батьків 

Підтвердження та роз  '  яснення щодо фінансування   перебування 

Якщо мова йде про обмін учнями за сприянням певної організації в Німеччині:
Підтвердження організації по обміну учнями в Німеччині, в оригіналі з двома копіями 

або 

 Якщо йдеться про обмін учнями без сприяння Організації по обміну учнями: 
Підтвердження школи в Україні та підтвердження приймаючої школи в Німеччині, що 

http://www.kiew.diplo.de/contentblob/876724/Daten/3056290/pdf_zum_antrag_2.pdf


йдеться про міжнародний обмін учнями за домовленістю з німецькою школою або іншою 
державною установою в рамках співпраці з державною установою в іншій країні, в оригіналі 
та двома копіями,   а також запрошення від сім'ї або приймаючого інтернату з 
підтвердженням про забезпечення проживання та  харчування, в оригіналі з двома копіями 

або

Якщо йдеться про відвідування школи за власною ініціативою поза рамками обміну учнями: 
 Підтвердження приймаючої школи в Німеччині, що йдеться про державну або визнаною 
державою школою з міжнародною направленістю, яка повністю або переважно не 
фінансується за державні кошти та готує учнів з міжнародними свідоцтвами, свідоцтвами 
інших держав або з державно визнаними свідоцтвами, стосовно шкіл-інтернатів особливу 
увагу потрібно звернути на те, щоб в них повинні навчатись учні з різним громадянством, в 
оригіналі та двома копіями.

Важливо!

До розгляду приймаються документи тільки в повному обсязі, оскільки тільки у цьому випадку можлива 
відповідна перевірка візової заяви.

Всі не німецькомовні документи (окрім англомовних), мають подаватися із нотаріально завіреним перекладом 
на німецьку мову (також із двома копіями).

Додаткові, не зазначені тут документи, можуть вимагатися в окремих випадках під час подання заяви або в 
процесі її опрацювання.

Всі  документи,  які  видані  українським  або  іншим  іноземним  РАГСом/нотаріусом/судом  мають  бути 
апостилізовані.


