До уваги батьків майбутніх першокласників!
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 25.04.2022 року №47
та згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 16.04.2018 № 367
(далі Порядок) з 02 травня по 31 травня 2022 року триватиме прийом
документів до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік.
Документи ви можете подавати особисто в закладі освіти відповідно до
графіку або надсилати на електронну скриньку lucenko197@ukr.net.
Перелік документів, які необхідно подати:
➢ заява від одного з батьків, або осіб, які їх замінюють (опікуна, іншого
законного представника, родича) написана власноручно за зразком (зразки
додаються);
➢ копія свідоцтва про народження дитини;
➢ копія документу, що підтверджує місце реєстрації (проживання) дитини або
одного з батьків;
➢ копія медичної довідки за формою первинної облікової документації
№086/1-о;
Усі документи мають бути надіслані одним електронним листом або подані
особисто.
Оригінали документів необхідно надати до адміністрації закладу
освіти до 23 серпня 2022 року.
Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Розпорядження Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2021 року 95 «Про
закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти
Святошинського району міста Києва» територія обслуговування закладу
освіти (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 закладу освіти
Право розподілу учнів по класах та призначення учителів до цих класів
залишено за адміністрацією закладу освіти.
Дата подання документів до закладу освіти не вважається критерієм
зарахування учнів до того чи іншого вчителя.
Діти, батьки яких не підтвердили місце проживання та реєстрації на
закріпленій за закладом освіти території обслуговування вищезазначеними
документами, зараховуються на вільні місця.

Графік прийому документів в 1-й клас
на 2022-2023 навчальний рік в закладі освіти
(у філіалі закладу освіти за адресою:
вул. Василя Кучера 6А):

Понеділок

з 14.00 до 17.00

Четвер

з 9.00 до 12.00

ЗРАЗОК

Директору спеціалізованої школи
№197 ім.Дмитра Луценка
ЗАЯВУ ПИСАТИ ВЛАСНОРУЧНО! Куцій С.В.
_________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи
одного з батьків дитини повністю)

який (яка) проживає за адресою:
________________________________
(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________
ЗАЯВА
про зарахування до закладу освіти
Прошу зарахувати _______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)

до
___
класу,
який
(яка)
фактично
проживає
за
адресою:
____________________________________________________________________,
на
денну форму здобуття освіти.
Повідомляю про:
наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити)
(________________________________________________________________________);
(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне
підкреслити) _______________________________________________;
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі:
так*/ні (потрібне підкреслити);
До заяви додаю:
➢ копія свідоцтва про народження дитини;
➢ копія документу, що підтверджує місце реєстрації (проживання) дитини або
одного з батьків (для підтвердження права на першочергове зарахування);
➢ медична довідка за формою первинної облікової документації №086/1-о;
➢ довідка з місця навчання старшої дитини.
Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих
до заяви документах.
Зобов’язуюсь до 23 серпня 2022 року надати оригінали документів, зазначених у заяві.
________
(дата)

________
(підпис)

ЗРАЗОК
Директору спеціалізованої школи
ЗАЯВУ ПИСАТИ ВЛАСНОРУЧНО! №197 ім.Дмитра Луценка
Куцій С.В.
_________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи
одного з батьків дитини повністю)

який (яка) проживає за адресою:
________________________________
(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________
ЗАЯВА
про зарахування до закладу освіти
Прошу зарахувати _______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)

до
___
класу,
який
(яка)
фактично
проживає
за
адресою:
____________________________________________________________________,
на
денну форму здобуття освіти на вільні місця.
До заяви додаю:
➢ копія свідоцтва про народження дитини;
➢ копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086/1-о;
Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих
до заяви документах.
При зарахуванні на вільні місця зобов’язуюсь до 23 серпня 2022 року надати оригінали
документів, зазначених у заяві.

________
(дата)

________________
(підпис)

