
Шановні батьки майбутніх першокласників! 

 

Адміністрація школи повідомляє, що прийом  документів майбутніх 

першокласників  2021-2022 навчального року буде здійснюватись з 05 травня по 07 

червня 2021 року згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженим наказом МОНУ від 16.04.2018 № 367 (далі Порядок)  

     

Просимо батьків записатись у журналі попереднього запису на подання заяв до 

першого класу (вестибюль школи, на столі в охоронця), обравши для себе зручний 

час  і  дату. Початок запису з 28.04.2021 року. Дякуємо за розуміння! 

Прийом документів буде відбуватися у приміщенні школи (музей школи), тому, 

щоб не створювати натовпу, просимо Вас приходити на заздалегідь обраний Вами час.  

 

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її 

зарахування не є обов’язковою. 

Зверніть увагу! 

Для подачі документів Вам потрібно мати: 

 документ, що посвідчує Вашу особу; 

 повний пакет документів для зарахування дитини 

 засоби індивідуального захисту. 

 

Перелік документів, які необхідно подати у встановлені терміни. 

Документи подаються одним із батьків особисто! 

• паспорт одного з батьків 

• заяву від одного з батьків, або осіб, які їх замінюють  (заява пишеться у школі) 

• оригінал та копію свідоцтва про народження    

• медичну довідку дитини (форма 086/1-о), картка щеплення (форма 063) 

• фото на документи 3х4 см (на білому фоні) 

• чистий зошит в клітинку на 12 аркушів 

• Документ, що підтверджує належність дитини до території обслуговування закладу 

(один з наведеного переліку): 

o паспорт батька/матері з пропискою за адресами території обслуговування 

школи;  

o довідка з місця реєстрації Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації (школі надано реєстр громади Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації); 

o довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за територією 

обслуговування школи; 

o документ одного з батьків, що засвідчує право власності на житло за 

територією обслуговування школи; 

o договір найму (користування житлом) нотаріально завірений за територією 

обслуговування школи; 

o інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання за територією 

обслуговування школи. 



Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Розпорядження Святошинської районної в 

місті Києві державної адміністрації № 95 від 18.02.21 року «Про закріплення території 

обслуговування за закладами загальної середньої освіти Святошинського району міста 

Києва». Територія обслуговування школи (мікрорайон) є : 

• вул. В.Кучера 2, 2а, 4, 6, 8, 10; 

• вул. С.Сосніних 6а, 6, 8, 10, 12, 12а, 16; 

• вул. Г.Потапова 10а, 10, 8, 6, 4; 

• вул. В.Покотила 9 

• бул. Кольцова 8, 14ж, 14з, 14к, 14л  

 

Право на першочергове зарахування матимуть: 

- діти з мікрорайону; 

- рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями школи 

Право розподілу учнів по класах та призначення учителів до цих класів залишено за 

адміністрацією закладу освіти. 

Дата подання документів до школи не вважається критерієм зарахування учнів до 

того чи іншого вчителя. 

Діти, батьки яких не підтвердили місце проживання та реєстрації на закріпленій за 

школою території обслуговування вищезазначеними документами, зараховуються на 

вільні місця. 

Графік прийому заяв: 

Середа 05 травня 0900-1200 

Четвер  06 травня 1430-1700 

Середа   12 травня 0900-1200 

Четвер  13 травня 1430-1800 

Субота  15 травня 0900-1300 

Вівторок  18 травня 1430-1700 

Середа 19 травня 0900-1200 

Четвер  20 травня 1430-1700 

Понеділок  24 травня 1500-1800 

Середа   26 травня 1400-1700 

Середа  02 червня 1400-1700 

Четвер  03 червня 1100-1500 

 


