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Das deutsche Schulsystem 

 

In Deutschland gilt die generelle Schulpflicht. Anders als in anderen Ländern, in denen eine reine Bildungspflicht herrscht, dürfen Eltern ihre 
Kinder dabei nicht einfach selbst unterrichten. In der Regel werden die Kinder mit sechs Jahren eingeschult und müssen dann mindestens neun 
Jahre lang zur Schule gehen. Auf die allgemeine Schulpflicht folgen drei Jahre Berufsschulpflicht. Diese kann durch den Besuch einer 
Berufsschule oder auch durch die Teilnahme an Bildungsgängen berufsbildender Schulen oder dem Besuch der Sekundarstufe II erfüllt werden. 

Die Schulpflicht gilt nicht nur für Kinder deutscher Staatsangehörigkeit, sondern auch für ausländische Kinder, die in Deutschland wohnen. Bei 
Minderjährigen muss die Schulpflicht durch die Erziehungsberechtigten umgesetzt werden. Kommen sie dieser Aufgabe nicht nach, müssen sie 
mit einem Bußgeld rechnen. 

 

Німецька шкільна система 
 
Шкільна освіта в Німеччині є обов'язковою . На відміну від інших країн, де освіта є 
обов’язковою, батьки не мають права самостійно навчати своїх дітей. Як правило, діти 
починають навчатися у віці шести років, а потім повинні навчатися щонайменше 
дев'ять років . Після обов'язкової шкільної освіти слід три роки обов'язкової 
професійної школи. Цього можна досягти, відвідавши професійно-технічну школу або 
пройшовши курси в професійно-технічних школах, або відвідавши старшу середню 
школу. 
Обов'язкова шкільна освіта поширюється не тільки на дітей німецької національності, а 
й на дітей-іноземців, які проживають у Німеччині. У випадку неповнолітніх обов’язкове 
шкільне навчання має здійснюватися законними опікунами. Якщо вони не виконають це 
завдання, їх чекає штраф. 
 
Wer trägt die Verantwortung für die Schulen in Deutschland? 

Schule ist in Deutschland Ländersache. Die Verantwortung liegt bei den Kultusministerien der 16 Bundesländer. Diese sind für Personal, zu 
vermittelnde Inhalte und Unterrichtsziele zuständig. Da es kein Gesetz gibt, das das Schulsystem zentral regelt, können Fächer, Lehrpläne und 
Abschlüsse je nach Bundesland sehr unterschiedlich ausfallen. In den vergangenen Jahren wurden jedoch zunehmend gemeinsame 
Bildungsstandards etabliert. 

 
Хто відповідає за школи в Німеччині? 
У Німеччині школа є державною справою . Відповідальність лежить на міністерствах 
освіти 16 федеральних земель. Вони несуть відповідальність за персонал, зміст, який 
буде викладатися, і цілі навчання. Оскільки немає закону, який централізовано регулює 
шкільну систему, предмети, навчальні програми та кваліфікації можуть сильно 
відрізнятися від штату до штату. Однак останніми роками все частіше встановлюються 
єдині освітні стандарти . 
 
Aufbau des deutschen Schulsystems 

Das deutsche Schulsystem gliedert sich in drei Bereiche: 

1. Primarstufe: Die Primarstufe umfasst in Deutschland den Besuch der Grundschule. Mit Ausnahmen von Berlin und Brandenburg besuchen die 
Kinder vier Jahre lang die Grundschule. Danach gehen die Schüler auf eine weiterführende Schule. 

2. Sekundarstufe I: Die Sekundarstufe I umfasst alle Schulformen von der 5. bis zur 10. Klasse. Je nach Leistungsstufe besuchen die Kinder die 
Hauptschule, Realschule, das Gymnasium oder die Gesamtschule. Die Sekundarstufe I endet je nach Schulform nach der 9. oder 10. Klasse. 
Ergänzung: In Rheinland-Pfalz werden die 5. und 6. Klasse Orientierungsstufe genannt. Zwei Jahre lang wird geschaut, ob ein Kind z.B. wirklich 
für das Gymnasium geeignet ist. 

3. Sekundarstufe II: Die Sekundarstufe II betrifft traditionell die gymnasiale Oberstufe, die beim Abitur nach 12 Jahren die Jahrgangsstufen 10 bis 
12 und beim Abitur nach 13 Jahren die Jahrgangsstufen 11 bis 13 umfasst. Auch der berufsbildende Bereich zählt zur Sekundarstufe II. Darunter 
fallen Berufskollegs, Fachoberschulen und alle anderen berufsbildenden Schulformen. 

 
 



Структура німецької шкільної системи 
Німецька шкільна система поділяється на три сфери: 
1. Початковий рівень: у Німеччині початковий рівень включає відвідування початкової 
школи. За винятком Берліна та Бранденбурга, діти відвідують початкову школу чотири 
роки. Після цього учні переходять до загальноосвітньої школи. 
2. Середній рівень I: Середній рівень I включає всі типи шкіл з 5 по 10 клас. Залежно 
від рівня успішності діти відвідують Hauptschule, Realschule, Gymnasium або 
Gesamtschule. Залежно від типу школи середня I ступінь закінчується після 9 або 10 
класу. Додатковий опис: у землі Рейнланд-Пфальц 5-й і 6-й класи називаються етапом 
орієнтації. Протягом двох років перевіряється, чи справді дитина підходить до гімназії, 
наприклад. 
3. Середній рівень II: Середній рівень II традиційно відноситься до вищого рівня 
гімназії, який включає 10-12 класи після 12 років для Abitur і 11-13 класи після 13 років 
для Abitur. Професійно-технічна сфера також є частиною вищої середньої школи, 
включаючи професійно-технічні коледжі, технікуми та всі інші типи професійно-
технічних шкіл. 
 
 
Was hat es mit den unterschiedlichen Schulformen auf sich? 

Nach der vierten Klasse trennen sich die Wege der Grundschüler. Es gibt verschiedene Schulformen, die man anschließend besuchen kann. 
Abhängig von der Begabung, den Interessen und Fähigkeiten der Kinder machen die Grundschulen den Eltern Vorschläge, auf was für eine 
Schule ihr Kind zukünftig gehen soll. 

Eltern, die noch nicht lange in Deutschland leben, wissen oft gar nicht, welche Konsequenzen diese Entscheidung für die schulische Laufbahn 
hat. Die unterschiedlichen Schulformen unterscheiden sich nämlich nicht nur in Unterrichtsfächern und –inhalten, sondern eröffnen auch 
verschiedene Möglichkeiten im späteren beruflichen Werdegang. 

So vermittelt die Hauptschule eine „grundlegende allgemeine Bildung“. Den Hauptschulabschluss erlangen die Schüler mit dem erfolgreichen 
Abschluss der neunten Klasse. 

Die Realschule verfolgt das Ziel, den Schülern eine „erweiterte allgemeine Bildung“ zu vermitteln. Sie bietet eine solide Grundausbildung, die mit 
dem Erwerb der Mittleren Reife am Ende der zehnten Klasse abschließt. Nach ihrem Schulabschluss haben Haupt- und Realschüler die 
Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen oder eine Berufsschule zu besuchen. Zum Studium an einer Universität berechtigen diese 
Schulabschlüsse jedoch nicht. 

Dazu ist der Besuch eines Gymnasiums erforderlich. Dort lernt man mehr Dinge in kürzerer Zeit. Charakteristisch ist auch das Erlernen einer 
zweiten Fremdsprache neben Englisch, was bereits ab der fünften Klasse unterrichtet wird. Am Gymnasium am Römerkastell erlernen die Schüler 
ab der 6. Klasse entweder Französisch oder Latein. Zu den beiden Fremdsprachen gibt es im Laufe der 5. Klasse Informationen und eine Wahl. 
Je nach Bundesland schließt das Gymnasium mit der Erlangung der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) nach der 12. bzw. 13. Jahrgangsstufe 
ab. Mit dem Abitur in der Tasche stehen den Schülern alle Türen für ihre akademische Weiterbildung offen. 

Das Abitur kann aber auch auf einer (Integrierten) Gesamtschule (in Rheinland-Pfalz kurz „IGS“) erworben werden. Die Gesamtschule bietet die 
Möglichkeit, das gegliederte Schulsystem in Deutschland zu umgehen. Hier lernen alle Kinder unabhängig von ihrer schulischen Leistung 
gemeinsam. Erst am Ende des zehnten Schuljahrs muss entschieden werden, welchen Abschluss ein Schüler machen soll. Außerdem weist die 
Gesamtschule mit ihren berufsvorbereitenden Wahlpflichtkursen einen größeren Praxisbezug als die meisten Gymnasien auf. 

 
 
Які різні типи шкіл? 
Після четвертого класу учні початкової школи розходяться. Існують різні типи шкіл, які 
ви можете відвідувати згодом. Залежно від таланту, інтересів і здібностей дітей 
початкові школи пропонують батькам, до якої школи в майбутньому піти їхній дитині. 
Батьки, які довго не жили в Німеччині, часто навіть не підозрюють, які наслідки це 
рішення матиме для їхньої шкільної кар’єри. Різні типи шкіл відрізняються не лише за 
предметами та змістом , але й відкривають різні можливості у подальшій професійній 
кар’єрі. 
Hauptschule забезпечує «базову загальну освіту» . Учні отримують атестат про 
закінчення середньої школи після успішного закінчення дев'ятого класу. 
Realschule переслідує мету надання учням "розширеної загальної освіти" . Він 
пропонує міцну базову освіту, яка завершується отриманням атестата про закінчення 
середньої школи в кінці десятого класу. Після закінчення школи учні загальноосвітніх 
шкіл та молодших класів мають можливість розпочати навчання або відвідувати 



професійно-технічне училище. Однак ці дипломи не дають права на навчання в 
університеті. 
необхідно відвідувати середню школу . Там ви дізнаєтеся більше речей за менший 
час. Іншою особливістю є вивчення другої іноземної мови поряд з англійською, яка 
вивчається з п’ятого класу. У Gymnasium am Römerkastell учні вивчають французьку 
або латинську мову з 6-го класу. Для двох іноземних мов у курсі 5 класу є відомості та 
на вибір. Залежно від федеральної землі, гімназія завершується вступною 
кваліфікацією загальної вищої освіти (Abitur) після 12-го або 13-го класу. З Abitur у 
кишені студентам відкриті всі двері для подальшої академічної освіти. 
Однак, Abitur також можна отримати в (інтегрованій) загальноосвітній школі 
(скорочено «IGS» у землі Рейнланд-Пфальц). Загальноосвітня школа пропонує 
можливість обійти структуровану шкільну систему в Німеччині. Тут усі діти навчаються 
разом незалежно від успішності в школі. Лише наприкінці десятого навчального року 
має бути прийнято рішення про те, який ступінь має закінчити учень. Крім того, 
загальноосвітня школа з факультативними курсами перед прийомом на роботу має 
більшу практичну значимість, ніж більшість гімназій. 
 
 
Staatliche versus private Schulen 

Neben den öffentlichen Schulen gibt es in Deutschland auch private Schulen. Diesen kommt im deutschen Schulsystem aber eine weitaus 
geringere Bedeutung zu als in vielen anderen Ländern. So ist das Bildungsniveau sowohl in privaten als auch in staatlichen Schulen hoch. Viele 
der Privatschulen in Deutschland befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Während öffentliche Schulen grundsätzlich kostenlos sind, 
verlangen Privatschulen von den Eltern ein Schulgeld. Die meisten Eltern schicken ihre Kinder auf eine staatliche Schule. 

 
Державні проти приватних шкіл 
Окрім державних шкіл, у Німеччині існують також приватні школи . Однак у німецькій 
шкільній системі вони мають набагато менше значення, ніж у багатьох інших країнах. 
Рівень освіти високий як у приватних, так і в державних школах. Багатьма приватними 
школами в Німеччині керують церкви. У той час як державні школи, як правило, 
безкоштовні , приватні школи вимагають від батьків плати за навчання. Більшість 
батьків віддають своїх дітей до державної школи. 
 
 
Notengebung 

Von der 5. bis zur 10. Klasse gilt in der Regel (so auch am Gymnasium am Römerkastell) das Notensystem: 

• 1 = sehr gut 

• 2 = gut 

• 3 = befriedigend 

• 4 = ausreichend 

• 5 = mangelhaft 

• 6 = ungenügend 

 

Bei Abschlussprüfungen gilt die Prüfung als bestanden, wenn der Schüler eine Note von sehr gut bis ausreichend erhält, ansonsten ist er 
durchgefallen. In einigen Bundesländern ist die Abstufung der vollen Notenwerte durch Zwischennoten mittlerweile offiziell erlaubt.  

Die Zahlen können in einzelnen Fähigkeitsbewertungen, nicht aber in Zeugnissen, mit einem Plus (+) oder einem Minus (−) erhöht 
beziehungsweise herabgesetzt werden. Die Bedeutung der Note kann auch durch Nachkommastellen erläutert werden: 2+ bedeutet ein "voll" gut 
und 2− ein "noch" gut. Bei Verwendung von Nachkommastellen gleicht zum Beispiel eine 1,8 einer 2+ und eine 2,2 einer 2−. Dezimalzahlen mit 
Nachkommastellen dürfen an manchen Schulformen sogar auch als Note vergeben werden. 

 

In der Oberstufe (in Rheinland-Pfalz heißt sie Mainzer Studienstufe – MSS) gilt ein Punktesystem. 

(Quelle u.a.: https://herelocation.de/de/deutsches-schulsystem/) 

 



 
оцінювання 
З 5 по 10 клас зазвичай діє система оцінювання (як і в Gymnasium am Römerkastell): 

• 1 = дуже добре 
• 2 = добре 
• 3 = задовільно 
• 4 = достатньо 
• 5 = погано 
• 6 = недостатньо 

 
У разі випускних іспитів іспит вважається складеним, якщо студент отримав оцінку від 
дуже добре до достатньо, в іншому випадку він не склав. У деяких федеральних 
землях тепер офіційно дозволено градацію повних оцінок на проміжні оцінки. 
Цифри можна збільшити або зменшити за допомогою плюса (+) або мінуса (−) в 
індивідуальних оцінках здібностей, але не в сертифікатах. Значення оцінки також 
можна пояснити десятковими знаками: 2+ означає «повністю» добре, а 2− означає «все 
ще» добре. Наприклад, використовуючи дробові цифри, 1,8 дорівнює 2+, а 2,2 
дорівнює 2−. У деяких типах шкіл десяткові числа з десятковими знаками можуть навіть 
ставитися як оцінки. 
 
На вищому рівні (у Рейнланд-Пфальці це називається Mainzer Studienstufe - MSS) існує 
система балів. 
 
(Джерело в тому числі: https://herelocation.de/de/deutsches-schulsystem/) 
 


