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НАКАЗ 

26 квітня  2022 року         № 74-Г 

Про прийом дітей до 1-х класів 

у 2022 році 

 

На виконання Конституції України, законів України « Про внесення змін 

до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 15 березня 2022 року 

№2126-IX,  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  «Про захист 

персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 

№684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів», та від 09.12.2020 року «Про встановлення карантину 

та  запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території  України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказів Міністерства 

освіти та науки України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної освіти» (далі - Порядок), від 

28.03.2022 року №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної 

середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», з 

урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022  року 

№1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої 

освіти», наказу Департаменту освіти і науки  від 25.04.2022 року №47 «Про 

прийом дітей до 1х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 

2022 році», наказу управління освіти Святошинської районної у місті Києві 

державної адміністрації від  26.04.2022  року №35 «Про прийом дітей до 1-х 

класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва 

у 2022 році» та з метою впровадження Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа», 

забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти 1 організованого 

прийому  дітей до 1-х класів, 
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НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати  з 02 травня 2022 року прийом заяв до 1-х класів закладу освіти. 

2. Покласти відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства при 

прийомі документів та зарахуванні учнів до 1-х класів на заступника 

директора з навчально-виховного процесу Сапожник О.Л. 

3. Заступнику директора з навчально-виховного процесу Сапожник О.Л.: 

3.1. Провести до 01 травня 2022 року інформування громадськості, батьків 

майбутніх  першокласників та розмістити на веб-сайті і стенді закладу 

освіти інформацію про:  

3.1.1. умови  прийому дітей до 1-х класів; 

3.1.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної 

середньої освіти; 

3.1.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини,  

одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території 

обслуговування закладу освіти; 

3.1.4. прогнозовану кількість 1-х класів; 

3.1.5. електронну адресу закладу освіти; 

3.2. Забезпечити  з 02 травня 2022 року по 31 травня  2021 року (включно) 

прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів. 

3.3. Організувати прийом документів від батьків майбутніх першокласників 

(осіб, які їх замінюють) з урахуванням рівня епідемічної небезпеки, 

забезпечивши належні санітарно-гігієнічні, протиепідемічні умови та з 

дотриманням нормативу - не більше 10 осіб в одному приміщенні. 

3.4. Здійснювати прийом батьків майбутніх першокласників  за узгодженим 

графіком. 

3.5. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або 

осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про 

розвиток дитини та її готовності до навчання в школі тощо. 

3.6. Забезпечити безумовне виконання вимог: 

3.6.1. визначених абзацом  2, 3 пункту 5 статті 59 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту». 

3.6.2. статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень 

частини третьої статті 53 згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України від 04.03.2004 № 5-рп/2004) та пункту 7 статті 11 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». 

3.7. Надавати до управління освіти інформацію щодо: 

3.7.1. кількість заяв для вступу до 1х класів в терміни: 13 травня та 31 

травня 2022 року; 

3.7.2. кількості 1х класів та зарахованих до них  учнів до 23 серпня 2022 

року. 

4. Провести зарахування учнів до 1-х класів закладу освіти: 

4.1. до 1 червня 2022 року (включно) відповідно до пунктів 2,3 (1) глави 1 

розділу ІІ Порядку без проведення жеребкування; 

4.2. після 1червня 2022 року у наступному порядку: 



до 23 серпня 2022 року (включно) – дітей мешканців, які мають 

постійну реєстрацію на території обслуговування закладу та 

зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб; 

після 23 серпня та упродовж навчального року – на вільні місця у 

порядку надходження заяв; 

5. Вважати, що діти з особливими освітніми потребами, які проживають на 

території обслуговування закладу освіти, мають право на першочергове 

зарахування до нього у порядку, визначеному постанови КМУ від 21.07.2021 

року №765 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами». 

6. Здійснювати зарахування до 1-х класів на підставі заяви одного з батьків 

майбутніх першокласників (опікуна, іншого законного представника, 

родича), інших документів, що визначені пунктом 4 розділу І Порядку та 

документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її 

батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу, 

наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених 

нарочним, факсом, електронною поштою (за вибором заявника). Відсутність 

станом на 31 травня 2022 року медичної довідки не є підставою для відмови 

у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до 

закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року. 

7. Вжити вичерпних заходів, передбачених пунктом 5 глави 1 розділу II 

Порядку, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце 

проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, 

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

які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу 

освіти, чи випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти ( за 

його наявності). 

8. Заборонити на території закладів освіти збір готівкових коштів та 

розповсюдження фінансових документів благодійних фондів серед батьків 

здобувачів освіти, у тому числі батьків майбутніх першокласників. 

9. Відповідальній за сайт закладу освіти Стаматовій О.Ф.: 

9.1. Розмістити інформацію, що зазначена в підпунктах 3.1.1-3.1.5 

пункту 3.1. цього наказу, на веб-сайті та інформаційних стендах 

закладу освіти. 

До 01.05.2022 

10. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини              

Корнутій А.П.: 

10.1. Створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями 

відповідно до територіального обслуговування. 

10.2. Забезпечити раціональне використання наявних у закладі освіти 

приміщень. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                         Світлана КУЦА 


