
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи 

повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з 

протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації. 

 Заява про зарахування до 1 класу дитини, яка проживає на території, 

закріпленій за  ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9, та відповідні документи подаються 

одним із батьків дитини особисто до 31 травня. При поданні заяви необхідно 

пред’явити документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з 

її батьків на території обслуговування закладу освіти. Упродовж 01-15 червня 

заяви про зарахування дітей до 1 класу не приймаються, що не виключає 

права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця. 

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує 

загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 

червня видається наказ про зарахування всіх дітей. 

 Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну 

кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей 

відбувається за такими правилами: 

1) 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 (у разі його 

наявності); 

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не 

проживають на території обслуговування ЗЗСО І-ІІІ ст. №9, за результатами 

жеребкування, процедура проведення якого розробляється та схвалюється 

педагогічною радою закладу та затверджується директором.  

 



Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому 

порядку:  

- до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове 

зарахування;  

-  впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про 

зарахування. 

Зарахування дітей до 2-11 класів до початку й упродовж навчального 

року здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про 

зарахування. 

Питання про відвідування закладу дітьми, батьки яких відмовляються 

від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ 

Міністрерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та 

затвердженого цим наказом примірного «положення про підготовку дітей на 

педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного 

загальноосвітнього навчального закладу»). 

 

Підготувала :  

Харківська Я.С., заступник директора 


