
ІНФОРМАЦІЯ 

про зарахування учнів до 5-го та  10-го класів 

  спеціалізованої школи № 307 на 2020-2021 навчальний рік 

 

1. Зарахування до 5-х класів. 

Зарахування учнів до спеціалізованої школи № 307 буде відбуватися 

згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти, затвердженим наказом МОНУ від 16.04.2018 № 367 (далі 

Порядок), з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, 

протиепідемічних правил та графіків відвідування батьками.  

Згідно з Порядком, якщо заклад освіти має початкову школу, тобто 

працює з 1 класу, то до 5 класу переводяться усі учні 4 класу цього ж 

закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) до початку навчального 

року зараховуються діти, які мають право на першочергове зарахування, а 

впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування. 

Таким чином, реалізується положення статті 13 Закону України «Про 

освіту» про те, що кожна особа має право здобувати не лише початкову, а 

й базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш 

доступний та наближений до місця проживання особи. Крім того, до такого 

закладу освіти у разі створення додаткового 5 класу зарахування на вільні 

місця може відбуватися за результатами конкурсного відбору. Таким 

чином, діти, які не були зараховані до цього закладу освіти до 1 класу, 

матимуть можливість на конкурсних засадах вступити до нього вже до 5 

класу.  

У разі, якщо: 

а) кількість поданих станом на 31 травня заяв НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 

загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, 

конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про 

зарахування усіх дітей; 

 б) кількість поданих станом на 31 травня заяв ПЕРЕВИЩУЄ загальну 

кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, до 01 

червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення 

конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до 

пунктів 2- 16 глави 4 цього розділу. Конкурс має бути проведений і наказ 

про зарахування виданий до 15 червня включно. Після 15 червня 

зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) також відбувається за 

результатами конкурсного відбору. 

 
Кількість вільних місць в 5-ті класи спеціалізованої школи № 307 – 4 місця. 

 

 

 

 



2. Зарахування до 10-х класів. 

Зарахування учнів до спеціалізованої школи № 307 буде відбуватися 

згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти, затвердженим наказом МОНУ від 16.04.2018 № 367 (далі 

Порядок), з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, 

протиепідемічних правил та графіків відвідування батьками.  

Зарахування до 10 класу закладу освіти І-ІІІ або ІІ-ІІІ ступенів 

відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу 

цього самого закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в 

ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти 

відповідно до цього Порядку. 

Зарахування на вільні місця до 10-х класів здійснюється за результатами 

конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку. 

У 2020-2021 навчальному році в спеціалізованій школі № 307 буде 

здійснюватися навчання за профілями: 

- 10-А – географічний; 

- 10-Б – математичний; 

- 10-В – екологічний.  

 

Бажаємо успіхів! 
 


