
Батькам майбутніх першокласників 
Правила прийому до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік 

 

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу? 
- Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства 

освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016;  

-  постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року 

№684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкольного, шкільного віку та учнів»; 

- лист Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2022 року 

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

середньої освіти»; 

- наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 25 квітня 

2022 року №47 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти міста Києва у 2022 році». 

 

Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 

класу на 2022-2023 н.р.? 
 Прийом документів для вступу дитини в перший клас 

розпочинається з 2 травня 2022 року та триватиме по 1 червня 

2022 року включно і буде здійснюватися за графіком, розміщеним 

на сайті та інформаційному стенді школи.  

 Документи можна надавати власноруч (відповідно до графіку) 

або скановані копії чи фотокопії наравляти  

- нарочним на адресу: 02163, місто Київ, вул. Лісківська, 4-Б, 

- факсом на номер: (044) 530-06-42,  

- електронною поштою на e-mail: sh307@ukr.net , з указанням в темі 

ліста «Прийом до 1 класу». 
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Графік прийому документів особисто: 

 

Понеділок 10:00-13:00 

та  

15:00-18:00 
Середа 

Четвер 

Вівторок  15:00-18:00 

П̓ятниця 

Субота  10:00-14:00 

 

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу 

дитини до 1 класу на 2022-2023 н.р.? 
 Зарахування учнів до 1-х класів закладів загальної середньої 

освіти здійснюватиметься до 1 червня 2022 року (включно)  

 Після 1 червня 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 2022 року та упродовж навчального року – на вільні 

місця у порядку надходження заяв. 

 

Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу? 
 Документи подаються до 1 червня 2022 року (включно) одним з 

батьків дитини (їх законними представниками) особисто. 

 

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу? 
 Необхідно до 1 червня 2022 року одному з батьків дитини, 

подати заяву написану особисто (з пред’явленням документа, що 

посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1, до якої 

додаються: 

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що 

посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії 

пред’являється оригінал відповідного документа); 

2) 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», затвердженою наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, 
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зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року 

за № 794/18089. 

 У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до 

заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку 

про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-

педагогічної консультації. 

 Відсутність станом на 1 червня 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. 

 

Чи необхідна присутність дитини при подачі документів до 1-го 

класу? 
 Присутність дитини під час подання заяви про зарахування не є 

обов’язковою. 

 

Хто має право першочергового зарахування до 1-го класу? 

 До 01 червня 2022 року включно зараховуються 

 першочергово до 1 класу: 
- 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.  

Якщо станом на 1 червня 2022 року кількість поданих заяв про 

зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому 

(перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про 

зарахування усіх дітей. 

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ 

оприлюднюється виключно в закладі освіти. 

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється 

відповідно до пункту 7 розділу І Порядку про зарахування. 
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Яким документом підтверджується місце  проживання дитини 

на території обслуговування закладу? 

 Для підтвердження інформації про місце проживання 

дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором 

особи, яка подає заяву): 

- паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення 

громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка 

на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення 

особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій 

надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в 

Україні) одного з батьків дитини чи законних представників; 

- довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або 

одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з 

додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 

207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108); 

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за 

формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” 

(Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, 

ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669); 

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло 

(свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла 

тощо); 

- рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права 

користування житловим приміщенням або права власності на 

нього, права на реєстрацію місця проживання; 

- документ, що засвідчує право користування житлом (договір 

найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами 

(що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за 

умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу 

Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до 

законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема 

щодо користування кімнатою в гуртожитку; 

- довідка про проходження служби у військовій частині (за формою 

згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, 
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затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2016 р. № 207); 

- акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 

до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561); 

- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце 

проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних 

представників. 

 

Яким документом підтверджується належність дитини до 

категорії осіб з особливими освітніми потребами? 
 Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії 

осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-

ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими 

освітніми потребами (Постанова КМ № 806 від 19.09.2018).   

 Під час подання заяви надається оригінал відповідного 

документа.  

 

Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх 

обслуговування? 
 Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» 

територію обслуговування за закладами початкової та базової 

середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради 

об’єднаних територіальних громад. 

 Розпорядження Деснянської районної в місті Києві Державної 

адміністрації від 29.12.2021р. №779 «Про закріплення територій 

обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

Деснянського району міста Києва у 2022-2023 навчальному році».   
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Як дізнатися, за яким закладом освіти  закріплений будинок, де 

проживає дитина? 
 Адреси будинків відповідно до розпорядження  

вул. Лісківська, 30, 32/51, 32/51а 

вул. Радунська, 9, 9а, 9б, 30, 32, 36, 38 

вул. Оноре де Бальзака, 77, 79, 81/1 

вул. Будищанська, 5, 7а, 9/40 

 

Яка прогнозована кількість першокласників на 2022-2023 

навчальний рік? 

1-х  класів  –  4, у  них  –  120  учнів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК Директору _______________________ 
                       (повне найменування закладу освіти) 

_________________________________ 
(прізвище та ініціали директора) 

_________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи 

одного з батьків дитини) 
який (яка) проживає за адресою: 

________________________________ 
(адреса фактичного місця проживання) 

Контактний телефон: ______________ 

Адреса електронної поштової скриньки: 

________________________ 
 

ЗАЯВА  

про зарахування до закладу освіти 
 

Прошу зарахувати _______________________________________________  
                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) 

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: 

____________________________________________________________________,

на _________________ форму здобуття освіти. 

Повідомляю про: 

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне 

підкреслити) (_______________________________________________________); 
                   (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти) 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні 

(потрібне підкреслити) _______________________________________________; 
                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри, клас) 

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ 

____________________________________________________________________; 
                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти) 

*потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому 

процесі: так/ні (потрібне підкреслити); 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у 

доданих до заяви документах. 

Додатки: (обрати тільки ті, що будете додавати) 

1. Копія свідоцтва про народження дитини. 

2. Медична довідка № 086-1/о. 

3. Копія підтверджуючого документа, що підтверджує місце проживання/ 

перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування). 

4.Оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

оцінку дитини з особливими освітніми потребами (у разі наявності).  

____________                                                                            ________________ 
        (дата)                                                                                                                                                                                   (підпис) 
 

*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами. 


