
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ 

1. Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу? 
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 

року №367564/32016.  

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини 

до 1 класу? 

Дата закінчення  прийому закладами загальної  середньої освіти 

документів для вступу до 1 класу — 31 травня.  

2. Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу? 
Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) 

особисто до 31 травня. 

3. Які необхідні документи для зарахування до 1 класу? 
Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:  

 заяву про зарахування, 

 копію свідоцтва про народження дитини та оригінал; 

 оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 

086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду»,  

4. Чи необхідна присутність дитини при подачі документів 

до 1 класу? 
Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування 

або її зарахування не є обов’язковою. 

5. Хто має право першочергового зарахування до 1 класу? 
Першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких чи 

одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене 

документально, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які 

здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, 

чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його 

наявності). Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють 

освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть 

визначатися цими договорами. 

6. Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на 

території обслуговування закладу? 
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається 

оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву): 

 паспорт громадянина України (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) одного з батьків дитини чи законних представників; 

 довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її 

батьків чи законних представників); 

 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 



 документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво 

про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, договір купівлі-продажу житла тощо); 

 рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права 

користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на 

реєстрацію місця проживання; 

 довідка про проходження служби у військовій частині; 

 акт обстеження умов проживання ; 

 Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання 

дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. 

7. Яким документом підтверджується належність дитини до категорії 

осіб з особливими освітніми потребами? 
Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з 

особливими освітніми потребами (ООП) є висновок інклюзивно-ресурсного 

центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи 

висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності). Під час 

подання заяви надається оригінал відповідного документа. 

8. Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх 

обслуговування? 
Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію 

обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти 

закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад. 

9.  Коли буде зарахування дитини до школи? 
До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на 

території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є 

рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у 

цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками 

дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності)  (розділ ІІ, 

стаття1, п 3, пп1 Порядку). Особливості зарахування дітей до закладів освіти, 

які здійснюють освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів 

України, можуть визначатися цими договорами. 
 

Зарахування дітей до 2-9-х класів закладу 

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови 

переводу дитини з одного закладу освіти до іншого.  

Підставою для зарахування дитини є: заява батьків, копія свідоцтва про 

народження дитини, медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, 

затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом 

МОЗ від 23.05.2012 № 382). особова справа дитини.  

У разі переходу учня з іншого закладу освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із 

зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання 

дитини в іншому закладі освіти. 


