
Порядок зарахування дітей до 1 класу 

(складено на підставі Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом МОН №367 від 16.04.2018) 

1. З 02 травня по 31 травня для зарахування до 1 класу батьки подають наступні документи: 

 Заява (нового зразка) 

 Копія свідоцтва про народження 

 Медична довідка №086-1/0 

2. У заяві про зарахування є такі слова: «Повідомляю про : наявність права на першочергове 

зарахування: так/ні (потрібне підкреслити)(далі слід вказати підставу для першочергового 

зарахування) 

3. Підставою для першочергового зарахування є: 

 Проживання на території обслуговування закладу (перелік є на сайтах шкіл) 

 Навчання в даному закладі старших братів чи сестер 

 Батьки дитини є працівниками даного закладу. 

4. Батьки, чиї діти мають право на першочергове зарахування разом із пакетом документів 

повинні подати підтвердження своєї пільги. 

4.1.  Для підтвердження права дитини, яка проживає на території обслуговування 

закладу один із батьків має подати разом із заявою копію одного з таких 

документів, що підтверджує місце проживання: 

 Паспорт громадянина України з пропискою; 

 Довідка про реєстрацію місця проживання; 

 Документа, що засвідчує право власності; 

 Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

 Договір найму або оренди (за умови його нотаріального посвідчення); 

 Акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження 

органами опіки). 

4.2. Для  підтвердження права дитини, чиї батьки та сестри навчаються в даному 

закладі, слід подати разом із заявою відповідні довідки. 

4.3. Для  підтвердження права дитини, чиї батьки є працівниками даного закладу, 

слід подати разом із заявою відповідні довідки. 

5. У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, діти можуть бути 

зараховані лише на вільні місця. 

6. 1 червня на сайті школи буде оприлюднено наказ про зарахування дітей, які мають право 

на першочергове зарахування (в разі підтвердження відповідними документами) та список 

дітей, які претендують на зарахування на вільні місця. 

7. Батьки, чиї діти не мають права на першочергове зарахування до закладу, але мають 

бажання навчатися саме в цьому закладі, повинні до 10 червня подати довідку закладу, за 

яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, про те, що дитина не 

була зарахована до нього. 

8. На підставі цих документів  15 червня зараховуються інші діти на вільні місця. Якщо 

кількість бажаючих навчатися в закладі перевищує нормативну наповнюваність, між ними 

відбувається жеребкування. 

9. Після 15 червня зарахування відбувається лише на вільні місця з відповідними 

документами. 

 

 


