
ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
здійснюється батьками (одним із батьків)                                     
до закладу загальної середньої освіти з 02 до 31
травня 
наказ по школі про зарахування дітей до 1 класу
видається 1 червня, після 1 червня - в порядку
надходження заяв

ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ
ДО 1 КЛАСУ - 2022

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І  НАУКИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ

зарахування здійснюється на підставі заяви батьків, поданої особисто 
(з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) заяви можуть бути подані     
до закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця
до заяви додаються:  копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії
пред’являється оригінал відповідного документа); оригінал або копія медичної довідки за
формою первинної облікової документації №  086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього
навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» 
діти внутрішньо перміщених осіб (у разі відсутності свідоцтва про народження)
зараховуються на підставі  заяви одного з батьків дитини або особи, що замінює їх, до
якої додається документ, що визначає статус особи (довідка про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи (дитини або одного з батьків), довідка про звернення
за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує
додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист)

ПІДСУМКИ:

до 01.06 до 1 класів закладів загальної середньої освіти
зараховуються всі діти, які мають першочергове право
на зарахування до закладу освіти
до 15.06 на вільні місця зараховуються діти, які    
не проживають на території обслуговування закладу освіти         
після 15.06., до 31.08 та впродовж навчального року
зарахування до закладу освіти здійснюється на вільні місця

 ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ:

 усі діти, місце проживання яких на території обслуговування
закладу освіти підтверджене, діти, які є рідними (усиновленими)
братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому
закладі, діти працівників цього закладу освіти, випускники
дошкільного підрозділу цього закладу освіти  (за наявності), а також
діти вимушено перміщених осіб;
   діти, не зареєстровані за територією  обслуговування закладу
освіти, - на вільні місця

TIMELINE  ПРОЦЕДУРИ ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО 1 КЛАСУ

02.05- 31.05
приймання заяв 

і документів

01.06
 наказ про зарахування

31.08
 наказ про

зарахування

до 15.06
зарахування

на вільні місця

до 31.08
приймання заяв 
на вільні місця

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10

