
Прийом дітей у 1 клас:
правила вступу та необхідні документи

КЗО НВК «Олександропільська середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад

Солонянської районної ради Дніпропетровської області»

Прийом дітей до школи здійснюється відповідно до Порядку зарахування,
відрахування  та  переведення  учнів  до державних і  комунальних навчальних
закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України № 367 від 16.04.2018 року.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ У 1 КЛАС ШКОЛИ:
 Заява батьків/опікунів та паспорт (одного з них).
 Паспорт громадянина України може замінити інший документ: тимчасове

посвідчення  громадянина  України,  посвідка  на  постійне  проживання,
посвідка  на  тимчасове  проживання,  посвідчення  біженця,  посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано
тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні.

 Копія свідоцтва про народження дитини.
 Медична довідка про стан здоров'я дитини.

Якщо дитина з особливими потребами, то їй потрібен спеціальний документ
про  підтвердження  її  стану  –  висновок  інклюзивно-ресурсного  центру  про
комплексну  оцінку  дитини з  особливими освітніми потребами або  висновок
психолого-медико-педагогічної консультації (якщо він є у наявності). Важливо,
щоб це був оригінал документу.

 Документ, який підтверджує місце проживання дитини.
МОН наголошує, що місце проживання та місце реєстрації  проживання не є
тотожними поняттями.  Саме тому використання місця реєстрації  як  єдиного
підтвердження місця проживання є неприпустимим обмеженням права дитини
на  першочергове  зарахування.  МОН  зазначає,  що  це  може  бути  будь-який
документ,  який  підтверджує  місце  проживання  саме  дитини  або  одного  з
батьків/опікунів. Будь-який документ, проте офіційний.

Кінцева дата подання документів єдина для всіх – це 31 травня.

Батьки  мають  право  подати  заяву  до  закладу  освіти,  на  території
обслуговування якого вони (їхня дитина) проживають, – зарахування до цієї



школи дитині гарантується Законом. Також батьки мають право подати заяву
до будь-якого іншого закладу – до нього дитина може бути зарахована на вільні
місця, зокрема, за результатами жеребкування.

Якщо на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує кількості місць, то
не  пізніше  1  червня  видається  наказ  про  зарахування  усіх  дітей.  Їх  список
оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Коли у школі залишаються вільні місця, інформація про них розміщується
на інформаційному стенді закладу та його веб-сайті (у разі відсутності – на веб-
сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад).

Якщо на 31 травня кількість поданих заяв перевищує кількість місць, то до
1 червня зараховуються діти:

–  місце  проживання  яких  на  території  обслуговування  школи
підтверджене;

–  які  є  рідними  (усиновленими)  братами  та/або  сестрами  учнів  цього
закладу освіти;

– які є дітьми працівників цього закладу освіти;
– які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його

наявності).

До 15 червня зараховуються всі інші діти за результатами жеребкування.
Воно проводиться з 5 до 10 червня та є публічним.


