
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ ЖИТОМИРСЬКОI MICьKOI РАДИ
нАкАз

вiд /Y ,о l, lО,Lо м. житомир

Про прийом дiтей до 1-го
класу в заклади загальноТ
середньоi освiти м. Житомира
на 2020-2021 навчальний piK

J\ъ */г

На виконання Законiв УкраТни пПро ocBiTy>>, оПро повну загальну
середню ocBiTy> (роздiл II <Щоступнiсть повноi загiшьноi середньоi
освiти>> cTaTTi 6, 8, 9), Порядку зарахування, вiдрахування та переведення
учнiв до державних та комунальних закладiв освiти для здобуття повноi
загальноi середньоТ освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 16.04.2018 Jф З67, з метою забезпечення права на
ocBiTy та належноi органiзацii i проведення прийому дir:ей в 1-й клас до
закладiв загальноi середньоТ освiтиу 2020-2021 навчальному роцi

НАКАЗУЮ:
l. Визначити 01 квiтня 2020 року датою початку приймання заяв

про зарахування дiтей до 1-го класу на 2020-202| навчальний piK.
2. Визначити З0 травня 2020 року ocTaHHiM днеNI подачi заяв про

зарахування дiтей до 1-го класу на 2020-2021 навчальний piK.
3. Керiвникам закладiв загальноi середньоI освi,ги Bcix типiв та

фор, власностi:
3.1. протягом приймання заяв вжити заходiв для ознайомлення

батькiв або осiб, що iх замiнюють, з порядком зарахування до закладу,
його статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими
документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного
процесу;

3.2. довести до вiдома батькiв, що за повноту i дсrстовiрнiсть усiсi
iнформацii та ycix документiв, що подаються до закладу освiти,
вiдповiдае згiдно з вимогами законодавства особа, яка iх подае;

3.З. забезпечити постiйний контроль за дотрIIманням правил
прийому дiтей до перших класiв;

3.4. до 01.04.2020 року визначити кiлькiсть 1-х к.цасiв, якi будуть
функцiонувати у 2020-2021 навчальному роцi, в залежностi вiд
матерiально-технiчноi бази закладу, кадрового забезпечення, кiлькостi
дiтей шкiльного BiKy, якi проживають на територiТ обслуговування
закладу, вимог законодавства щодо наповнюваностi класiв;

3.5. забезпечити наступнiсть мiж дошкiльною та початковою
ланками освiти, проводити спiльно iз закладами дошкiльноi освiти
заходи щодо залучення дiтей до навчання у закладi загальноi середньоi
освiти: спiльнi педагогiчнi наради, вiдслiдковування подальших
досягнень випускникiв дошкiльних закладiв, взаемовiдвiдування ypoKiB та



ЗаНяТЬ, робота консультацiЙного пункту з рiзних спiльних проблем
дошкiльноi та початковоi ланки освiти;

З.6. забезпечити зарахування до 1-го класу в перш.у чергу:
- Дiтей, мiсце проживання яких на територii обслуг|эвування закладу

освiти пiдтверлжене одним iз наступних документiв:
} паспорт громадянина Украiни (тимчасове посвiдчення

громадянина Украiни, посвiдка на постiЙне проживаЕIня, посвiдка на
ТиМчасове проживання, посвiдчення бiженця, посвiдчення особи, яка
потребуе додаткового захисту, посвiдчення особи:, якiй надано
ТИМЧаСОвиЙ захист, довiдка про зверненн я за захистом в 'YKpaiHi) одного з
батькiв дитини чи законних представникiв;

} довiдка про ресстрацiю мiсця проживання/пер,ебування особи
(ДИтини або одного з iT батькiв чи законних представникiв) за формою
ВiДповiДно до Правил реестрацiТ мiсця проживання та _Порядку передачi
ОРГанаМи реестрацiТ iнформацii до единого державного демографiчного
РеесТру, Затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Укрсriни вiд 2 березня
20lб р. Jф 207;

} витяг з единого державного демографiчного ре€стру щодо
Реестрацii мiсця проживання/перебування особи (дитини або одного з iT
батькiв);

} довiдка про взяття на облiк внутрiшньо переrиiщеноi особи за
фОРмОЮ згiдно з додатком до Порядку оформлення i видачi дцовiдки про взяття
На Облiк внУтрiшньо перемiщеноi особи, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд l жовтня 2014 р. J\Ъ 509 "Про ,сблiк внутрiшньоMiHicTpiB Украiни вiд l
перемiщених осiб" ;

} дОкУмент, що засвiдчус право власностi на вiдповiдне житло
(СВiдОцтво про право власностi, витяг з !ержавного peecTp}r речових прав на
нерухоме майно, договiр купiвлi-продажу житла тощо);

} Рiшення суду, яке набр€Lло законноi сили, про нацання особi права
На ВСелеНня до житлового примiщення, визнання за особою права користування
ЖИТЛОВИМ примiщенням або права власностi на нього, пра.ва на реестрацiю
мiсця проживання;

\\Р ДОКУМент, що засвlдчу€ право користування житлом (договiр
НаЙМУ,пiднаЙму,оренди тощо), укладений мiж фiзичними ос:обами (за умови,
ЩО корисТування житлом е ре€tльним i здiйснюеться за згодою та
ВОлеВиявленням власника майна; засвiдчення цих двох обставин може
ВiдбУватися в рiзний, але прийнятний спосiб) чи укладений мiж юридичною i
фiзичною особами, зокрема щодо користування кiмнатою в ryртожитку;} довiдка про проходження служби у вiйськовiй частинi (за формою
ЗГiДНО З ДОДаТком 10 до Правил реестрацiТ мiсця проживан:ня, затверджених
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2 березня20|6 р. .Nч 207);

} акт обстеження умов проживання (за формою згiдно з додатком 9
ДО ПОрядкУ провадження органами опiки та пiклування дiяльнtостi, пов'язаноi iз
Захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабiнету IИiHicTpiB УкраТни
ВiД 24 Вересня 2008 р. J\Ъ 866 "Питання дiяльностi органiв оп;iки та пiклування,
пов'язаноi iз захистом прав дитини" ;



} акт обстеження матерiально-побутових умов (затверлжений
нак€вом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики Украiни .вiд 28 квiтня 2004

року J\b 95, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0[i червня2004 року
за Ns 70319З02);

} iнший офiцiйний документ, що мiстить iнфор,мацiю про мiсце
проживання дитини таlабо одного з ii батькiв чи законни)( представникiв;

- дiтей, якi с рiдними братами таlабо сестраIuи дiтеii, якi здобувають
ocBiTy у цьому закладi;

- дiтей працiвникiв цього закладу;
- випускникiв дошкiльного пiдроздiлу закладу освiти (у разi його

наявностi);
З.7 .взяти до уваги, що
- дiтям, якi вступають до першого класу закладу загальноi

середньоi освiти з територii обслуговування закладоNI не може бути
вiдмовлено у зарахуваннi;

- у випадках, коли кiлькiсть заяв щодо вступу ди,гини до першого
класу закладу загальноi середньоi освiти не за мiсщем проживання
перевищуе кiлькiсть вiльних мiсць, проводиться зарахування в 1-й клас
згiдно вимог п.2 роздiлу II Порядку зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв до державних та комунальних зак;rадiв освiти для
здобуття повноi загальноi середньоi освiти;

3.8.провести зарахування до закладу загальноi сер,эдньоi освiти за
наказом директора до початку навчального року;

3.9. врахувати, що для зарахування учня до закладу загальноi
середньоi освiти батьки або особи, якi iх замiнюють, подають

_ заяву встановленого зразку;
- копiю свiдоцтва про народження;
- оригiнал або копiю медичноi довiдки за формою первинноi

облiковоi документацii J\b 086- 1/о <Щовiдка учня загальноосвiтнього
навчального закладу про результати обов'язкового медичного
профiлактичного огляду), затвердженою наказом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни вiд 16 серпня 2010 року J\Ъ 682, зареестрованим в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни l0 вересня 2010 року за }ф 794l18089.

У випадку подання копiй документiв оригiнали маtють бути поданi
до видання наказу про зарахування;

3.10. взяти до уваги, що]
- вiдповiдно до статгi 9 роздiлу II Закону УкраТни uПро повну загальну

середню ocBiTy> зарахування дiтей до закладу освiти на конкурсних засадах
(проведення буль-яких заходiв, спрямованих на перевiрку знань, yMiHb, навичок
чи iнших компетентностей дитини) для здобуття початковоТ освiти
забороняеться, KpiM закладiв спецiалiзованоi освiти i приватних закладiв освiти;

- не можуть вимагатися вiдомостi про мiсце роботlл, посади батькiв
або осiб, що iх замiнюють та iнша iнформацiя, не передбачена чинним
законодавством;

- умови для навчання та виховання першокласн_икiв встановленi
Щержавними санiтарними правилами i нормами влаштуЕiання, утримання



загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацiТ навчгально-виховного
процесу (!СанПiН 5.5.2.008-0 1 );

- обов'язковим е наявнiсть згоди на обробку персональних даних,
надана батьками учня;

3.1l.оприлюднити на веб - сайтi закладу iнформацiю про закрiплену
за закладом територiю обслуговування, спроможнiсть закладу освiти,
наявнiсть вiльних мiсць.

4.Покласти персональну вiдповiдальнiсть за дотр)имання порядку
зарахування учнiв до 1-го класу закладiв загальноi середньоi освiти на
керiвникiв закладiв.

5. Головному спецiалiсту департаменту освiти ермiлковiй Н.О.:
5.1.взяти пiд контроль дотримання вимог до зара}iування учнiв до

закладiв загальноi середньоi освiти;
5.2.за необхiдностi надавати консультацii батькам з

зарахування учнiв до 1-х класiв;
5.3. розмiстити цей наказ на веб-сайтi департаменту освiти

ЖитомирськоТ MicbKoi ради до 0 |.04.2020 року.
б. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника

директора департаменту освiти Р.Л.Кошевич.

!иректор департаменту В.В.АреfIдарчук

Заступник директора
департаменту освiти
Р,Л.Кошевич

Срмакова Н.О.

питань


