
дЕп,{ртАмЕнт осв

to , оY .2022

Про при,йом дiтей до l-го
класу в заIiлади загальноТ
середньо'f освiти }Китомирс
мiськ,оi об'еднаноi територi
грома.ди на. 2022 l 2023 навч

на ,вlлконання Законiв
середнк) ,эсвiту> (розлiл
ocBiTt.t>> cTaTTi 6, 8, 9), <Пр
змiн ,цо l[€яких законодавч]
вини!iнеttFtю 1 поширенн
Постсtнсlви: Кабiнету MiHic
<Про зат,вердження По
шкiль,ног,о BiKy та учнi
переведення учнiв до дер
здобуття повноI загальн
Мliнiстерс,гва освiти i наук

указу ГIрс,зидента YKpaTrr.
введенн,я ]]оенного стану в

24 лtотог() 2022 року }lb

березня 2J22 року Jrгч lЗ3
стану в YKpaTHi>, затверд
року }lil i]l 19-IX, наказу
березня 2022 року М 2

загальноi эередньоI освiти
в YKpairri>) та з метою
органriзаrдiТ i проведення п

серед,ньоТ освiти у 2022120

НАК,\З}'}о:
l. Визначити

про зарах\/вання дiтей
2. Визначити

про зарах:/вання дiтей
3. Керiвникам

форм BJIac;HocTi:
3.1. протягоlм прий

батьк:iв a(io осiб, що Тх за

розпоряlll(:у та iншими
Н8ВЧiIЛ IIFIСl-ВИХОВНОГО ПРОЦ

кумен],ами, що регламентують органiзачiю

и }китомирсъкоi
нАкАз

м. }Китомир

мIсъкоi рдll,и

N9 Xl

коТ
,льноl
ьний piK

УкраТни пПро ocBiTy>, <Про повну загаtльну
I <Щоступнiсть повноТ загальноi сере,цньоТ

захист персональних даних), <Про внесення
х ак,гiв УкраТни, спрямованих на запобiгання

корона вiрусноi хвороби (COVID -19),
piB УкраТни вiд 13 вересня 2017 року Nl 684

дку ведення облiку дiтей дошкiльного,
)), Порялку зарахування, вiдрахування та
авних та комунальних закладiв освiти: для

I cepe:tHboT освir,и, затвердженого на}(азом
, УкраТни вiд 16.04.20l8 Ns 367, з урахуванням
вiд 24 лютого 2О22 року J\b 6412022 <Про

YKpaTHi>), затвердженого Законом Украiни вiд
2102-IX , Указу президента УкраIни вjд l4
2022 пПро продовження строку дiТ воеItного
еного Законом Украiни вiд 15 березня 2022
iHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 28

4 uПро деякi питання органiзачiТ здоrбуття
а освlтнього Процесу В Умовах Во€нного tэт?н}

забезпечення права на ocBiTy та належноТ
ийому дiтей в 1-й клас до закладiв загальноi
З навчальному роui

вня 2()22 року датою початку приймання заяв

до1 го класу на 20221202З навчальний piK.
ч вня 2022 кy ocTaHHiM днем подачi заяв

доl
зак

го класу на 202212023 навчальний piK.
адiв загальноТ середньоТ освiти Bcix типiв та

ання заяв вжити заходiв для ознайом.гIення
внутрirrrньогоiнюютl,, iз статутом, правилами



3.2. ;tовести до вiдом
iнформачi'i та ycix доку
вiдповiдас згiдно з вимогам

3.З. забезпечити по
прийсlму дiтей до перших

3.4. ,цо 01.05.2022 ро
функuiонувати у 202212
матерiаlьtlо-технiчноТ баз
дiтей шкiльного BiKy, як
закла,ду, в]4мог законодавст
показникill попередньоТ ме

3 .5 . забезпечити на
ланкамрI эсвiти, проводи
заходи щс)до залучення дi
ocBiTla: с:пiльнi педагог
досягнень випускникiв до
занять, рrэбота консульта
дошкiльнс,Т та початковоТ л

3.б. забезпечити зара
- дiт,эй, мiсце прожив

освiтlп гriдrверджене одним
} паспорт гром

громадянI,tна Украl'ни, п

тимчасоЕtе проживання, п

потрс:бу,с додаткового
тимчilсовtчtй захист, довiдк
батькiв д,итини чи законни

} довiдка про ре€
(дЙтини або одного з i]
вi.дповiдно до Правил
органами ресстрачiТ
ре€стlру, зutтверджених
2016 р. N:l .207;

} витяг

ресст,раrдiТ мiсця
батькiв);

IIроживан

D довiдка про взя

формою :зг,iдно з додатком
на облiк внутрiшньо перемi
MiHic:TpiB Украiни вiд 1

перешtiщених осiб> ;

} документ, що
(свiдсlцr,во про право власн
Hepy}loN{e lиайно, договiр куп

} рiшення суду, я

на всlэленн:я до житлового п

батькiв, що за повноту i достовiрнiсть ycicT
eHTiB, шо подаються до закладу освiти,
законодавства особа, яка Тх подас;

тiйний контроль за дотриманням пр)авил

aciB;

у визначити кiлькiсть l-x класiв, якi бl,луть
23 навчальному роцi, в залежностi вiд
закладу, кадрового забезпечення, кiлькостi
проживають на територiТ обслуговуЕlання
щодо наповнюваностi класiв, з урахувitнням

жi на 20221202З навчальнlлй piK;
тупнiсть мiж дошкiльною та початковою
,и спiльно iз закладами дошкiльноТ сlсвiти
ей до I{авчання у закладi загальноi сере,цньоТ
чнi наради, вiдслiдкову,вання подаJt,ьших
кiльних закладiв, взаемовiдвiдування yporciB та
iйного пункту з рiзних спiльних
нки освiти;
ування до 1-го класу в першу чергу:
ння яких на територiТ обслуговування

проблем

заI(ладу

з едино

iз наступних докуlиентiв:
яниFIа УкраТни ('тимчасове посвiд,lення

вiдка на пос,гiйне проживання, посвiдк:а на
вiдчення бiженtlя, посвiдчення особи,, яка

хисту, посвiдчення особи, якiй надано
про звернення за :]ахистом в YKpaiHi) одного з

представникiв;
рачiю мiсця проживання/перебування rсСоби

формою
передачi

aTbKiB чи законних шредставникiв) за

цiТ мiсця проживання та Порядку
iнфсlр цiТ до единого державного демографiчного

новою Кабiнету M[iHicTpiB УкраТни вiд 2 бе|резня

/lер)каtвного дешrографiчного реестру щодо
або одного, з iTя/перебування особи (дитини

,я на облiк внут,рiшньо перемiщеноТ особи за

Порялку оформлення i видачi довiдки про l}зяття

Т особи, затвердженого постановою Кабiнету
овтня 2014 р. Jф 509 пПро облiк внутрiшньо

вiдчус право власностi на вlдповlдне :китло
прав наi, витяг з lержавного реестру речових

влi-продажу житла тоцtо);
набра"чо законноi сили, про .

мiщення, визнання за особою
надання особi права
права користування



житлоl]им Ilримiщеltням або

мiсця прожI{вання;
}, документ, що

найму. пi,цнztйму,оренди тощо

що корисr,ування житлоNI

волевиtявлеl]ням власника
вiдбуватl.tся в рlзнии, але пр

фiзичнокэ особами, зокрема
} довiдка про прох

згiдно з додатком l0 до П
поста[Iовокl Кабiнету MiHicTp

} акт обстеження у
до ПорядIв:у провадження орг
захист,оNt прав дитини,
вiд24 вер€эня 2008 р. N 866

пов'язано'f ].з захистом прав д
} акт обстеження

наказом M.LHicTepcTBa прачi

року Jfs 95, зареестрованим в

за Jф ]103/9.}02);

прожlаванItя дитини таlабо
- дiт,ей, якi с рiлни

дiтей., якi здобувають ocBi
)tитомирськоi мiськоi тери

дiтtэй працiвникiв ц
вI{Ilускникiв дошкi

наявнrостi),;
З.7 . вважати такими,

закладу освiти, мешкан
заресстроtзанi внутрiшньо
зарахування до l класi по
особеtми" ilле не зсtрi€€стров

ресстрацii i не вiдмовляе у
3.8.в,зяти до уВаги, щ
- дiтям, якi всту

cepeltHbcli освiти з терит
вiдмtlв.тtеЕtо у зарахуваннi;

- рекомендуемо за
жеребкувilння (про що й

здоб;уття загальноТ сер
гараIrту€:ться на рiвних ум

- пtirэля першочерго
вiльrri м,iсця у порядку над

3.9.провести зарахув
}iаказоlи д,ирекl-ора д.о поч ткч навчального

права власностi на нього, права на ресстрачiю

вiдчуе право користування житлом (договiр

, укладений мiж фiзичними особами (за уN{ови,

€ реыIьним i здiйснюсться за згодою та

йна; засвiдчення цих двох обставин ]иоже

йнятниЙ спосiб) чи укладениЙ мiж юридичгtою i

до користування кiмнатою в гуртожитку;

дженнЯ службИ у вiйськовiй частинi (за формою
,вил ре€:СтрачiТ мiсцЯ прожива}Iня, затверд)к:ених

в УкраТни вiд2 березня 2016 р. JФ 207);

1ов прожиtsання (за формою згiдно з додатк:ом 9

нами огtiки та пiклування дiяльностi, пов'язанот iз

ного постановою Кабiнет,у MiHicTpiB УкраIни
<питання дiяльностi органiв опiки та пiклування,

tтини)) ;

матерiально-побутових умов (затверлжlений

соцiальноТ полiтики УкраТни вiд 28 квiтня 2004

iHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 08 червня 2004 року

документ, що мiстить iнформацiю про lуllсце

дного з ТТ батькiв чи законних представнлtкiв;
и (усиновленими) братами таlабо сестрами

у tцьому закладi та проживають на тери:торiТ

орiальноТ громади;
го закладу;

ьного гliлрозлiлу закладу освiти (у разi його

що проживають на територii обслуговуI}ання
iB, що мають постiйну реестрашiкl та

перемiщеними особами. Якщо документи на

ають особи, якi с внутрiшньо перемiщеними
ними на цiй теритOрiТ, заклад освiти спрl,rяс iх
rрийомi локументiЕ;

ають до першого
piT обслуговування,

класу закладу загальноТ
закладом не може бу,ги

загальноТ середньоТ освi,ги за

року;

хування до 1 класу провести без процэдури
ься у главi 2 роздiлу II Порядку), оск:iльки

вах yciM громадянам УкраТни;
го зарахування вiдбувасться зарахування на

одження заяв;
ння до закладу



3. l 0. врахувати, що
середнь(li сlсвiти батьки або

- заяву встановленого
- к:опiю свiдоцтва п

пред'явlIя€ться оригiнал вiд
- орlагiнал або Kolli

облiковоТ документацiТ N9

навчаJ]ьноl,о закладу п

профiлак,гIлчного огляду),
здоров'яr I/краТни вiд l б

MiHicTepcтBi юстиuiТ УкраТ
'У випадку подання к

до виiцаI,Iн,I наказу про зара
3.1 l. забезпечити та

були змiltити мiсце нав
прож1,Iваю,гь ( п еребувають)
ocBiTtl необхiдних докум
нарочнипл, факсом, елект
буль-яки,й iнший спосiб (за

З.12. необхiдно враху
довiдку пl)о взяття на облi
звернення за захистом в

особи, якil потребус дода
захист, Ti:I якi не мают
пiдпунктом 1 пункту 4

освiтlи без подання зазнач
про наро,цження дитини
закладу освiти зобов'язан
пiклування за мiсцем прсl

освlти;
3. 1.3, створиf и

загальноi середньqi
спецiальнi класи;

З.l4 прийняти, у раз
освiти ЖлtтомирськоТ Micb

дода:гкоt}с|го (додаткових)
освiтньогl) процесу, вивi.гtь

3.15. взяти до уваги,
- вiiдповiдно до cTaTтi

серед,ню clcBiTy)) зарахуваI{
(проведенllя будь-яких захо
чи iнши;< компетент
забороняс,гься, KpiM закладlв спецiалiзованоТ освiти i приватних закладiв освiти;

ocBlT

я зарахування учня до закладу зага.цьноТ

особи, якi iх замiнюють, подають

разку;
народження дитини (пiд час подання копtt

rовiдного локумента);
медичноТ довiдки за формою первинноТ

086- 1/о <Довiдка учня загальноосвiтнього
о результати обов'язкового медичного
твердженою наказом MirricTepcTBa охорони

ерпня 2010 року Ns 682, заресстрованим в

и l0 вересня 20l0 року за М 7941 18089.

пiй локументiв оригiнали мають бути поданi

ування;
рганiзувати зарахування учнiв, якi вимушенi
ання таlабо проживання (перебування) 1

в YKpaTHi чи за ТТ межами, подання до закладу
HTiB (Тх сканованих копiй чи фотокопiй)
нною поштою, iншими засобами зв'язку чи у
вибором заявника);
ати, що дiти або один iз Тх батькiв, якi мають
BHyTpiIцHbo перемirценоТ особи, довiдку про

YKpaTHi, посвiдчення бiженця, посвiдчення
кового захисту або якiй надано тимчасовий

одного чи обох документiв, визначених
здiлу II Порялку" зараховуються до закладу
них /loKyMeHTiB. У разi вiлсутностi свiдtоцтва

lля сприяння в його оформленнi керiвник
й невiдкладно поiнформувати орган опiки i

ивання дитини чи мiсцезнаходженням закладу

уNд ви безперешкоднФго доступу до закладiв

, в яких функuiонуватимуть iнклюзивнi та

необхiдностi, за пOгодження з

оi ради, управлiнськi рiшення
класу (класiв), внесення змiн
ення примiщень вiд оренларiв

департаментом
щодо вiдкриття
t до органiзашiТ
тоЩо]

розлiлу tI Закону УкраТни <[Ipo повну загальну

дir,ей до заклалу освiти на конкурсних засадах

в, спрямованих на перевiрку знань, yMiHb, навичок

й дитини) для зд<эбуття початковоТ освiти



- не пtожуть вимагати
або ос:iб, llo Iх замiнюють
законодавством;

_ уNIс)ви для навчанFI
Санiтаlрнипr регламентом
затвердженим наказом М
25.09.'.Z02|) року М 2205, за
l0 листопа,ца 20220 року за

- обов'язковим е ная
надана батl,ками учня;

З;. l б.провести iнфор
першоклас;,lикiв та розмiст
стендi зак;Iаду, обравши з

закрiплену за закладом т
дiтей до 1-х класiв, пе
проживання дитини, одно
теритсlрii rэбслуговування
класiв;

З,.|7 , надати до
кiлькiсть l -х класiв та
Yеrmаkоу!дrо@ gmai l..com, ;

3.18, з метою MoHiTop
навчальноNIу роui проси
l5.06.;l0.1_l рок,у, 30.0б.20
надатLt в департамент ос
Yеrmаkоу!дrо @ gmai l . com
iнфорллацiкl згiдно форми,

4..П.окласти персонаJIь
зарахування учнiв до l-го
керiвникiв закладiв.

5. Г'оловному сп(
еРМАк()ВIЙ:

5.1 ,взяти пiд контроль
закладiв за]]альноТ середньоТ

5.2.за необхiдностi
зарахування учнiв до l-x кл

5.3 " розмiстити цей
Житоtчtирсь коТ MicbKoT ради

б,. Контроль за вико
заступни,ка директора депар

fiирек,тор департаменту

нт:/ освlти
а

я вiдомостi про мiсце роботи, посади батькiв
та iнша iнформачiя, не передбачена чинним

I та I]ихова}Iня перulокласникiв встановленi
для закладiв загальноi середньоI освiти,
HicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд
е€строваним в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
Ь 1 l1 |lЗ5394;
icTb згоllи на обробку rrерсональних даних,

ування громадськостi, батькiв майбутнiх
ти до 0l травня 2022 року на веб-сай,гах i

учнi для огляду локацii, iнформачiю про
риторiю обслуговування, порядок прийому
елiк документiв, що пiд,гверлжус мiсце
з ТТ батькiв (осiб, якi Тх замiнюють) на

акладу освiти, прогнозовану кiлькiсть l -х

01 авItя 2 )) уточнену прогнозовану
на електронну адресуrучнiв у них

нгу прийому лiтей до 1-го класу у 20221202З
ло _ 15.05.2022 DoKyn 2'7.05.2022 rl.9K,y,

01.08.2022 Kv,. 22. () к:

MicbKoT ради на електронну адресу:

о дода€]ться.
у вiдповiдальнiсть за дотримання порядку

середньоТ ocBiTlr на

освiти Наталiт

ласу зак,ltалiв загальноТ

iалiсту департаIuенту
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