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Начальникам управлінь освіти 
районних в місті Києві 
державних адміністрацій,
керівникам закладів загальної 
середньої освіти, батькам учнів

Про зарахування до 5-х класів

Шановні колеги, освітяни та батьки учнів!

З 2022/2023 навчального року всі п'ятикласники закладів загальної
середньої освіти міста Києва, як і всієї України, розпочнуть навчатися за новим 
Державним стандартом базової середньої освіти Нової української школи.

Типові освітні програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти 
(далі - ЗЗСО) затверджені наказом Міністерства освіти і науки України (далі -  
МОНУ) від 19.02.2021 № 235. Типова освітня програма (далі -  ТОП) вводиться 
в дію поетапно. Зокрема, у 2022/2023 навчальному році ТОП запроваджується в 
5-х класах. ТОП включає: варіанти типових навчальних планів; перелік
модельних навчальних програм; рекомендовані форми організації освітнього 
процесу; опис інструментарію оцінювання.

Із презентаціями модельних навчальних програм для 5-6 класів закладів 
загальної середньої освіти можна ознайомитися на сайті Інституту змісту освіти 
МОНУ https://imzo.gov.ua/prezentatsii-model-nvkh-navchal-nykh-prohram-dlia-5-6- 
klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/.

Нагадуємо, що згідно з Порядком зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти, що затверджений наказом МОНУ від 
16.04.2018 № 367 (далі -  Порядок) до 5-х класів закладів загальної середньої 
освіти І-ІІ або І-ІІІ ступенів переводяться всі учні 4-х класів цього закладу.

Враховуючи наказ МОНУ від 13.05.2022 № 438 «Про деякі питання 
зарахування до закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в 
Україні» для зарахування у 2022 році до 5-х класів ЗЗСО II або П-ІІІ ступенів та 
новостворених класів пропонуємо продовжити прийом заяв до 23 червня 
(включно).
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Зарахування до 5-х класів ЗЗСО здійснювати на підставі заяви одного з 
батьків учнів (опікуна, іншого законного представника, родича), інших 
документів, що визначені пунктом 4 розділу І Порядку, наданих власноруч або 
сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною 
поштою (за вибором заявника). Оригінали документів подаються до закладу 
освіти не пізніше 23 серпня 2022 року.

Звертаємо увагу, що відповідно до статей 8 та 9 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» територіальну доступність повної загальної 
середньої освіти забезпечують у межах повноважень органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування шляхом закріплення території 
обслуговування за комунальними закладами освіти (їхніми структурними 
підрозділами), що забезпечують здобуття початкової та/або базової середньої 
освіти. До вказаних закладів освіти обов’язково зараховуються всі діти, які: 
проживають на території обслуговування закладу освіти; є рідними братами 
та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти; є дітьми 
працівників цього закладу освіти.

Отже, до 5-х класів ЗЗСО II або ІІ-ІІІ ступенів та новостворених класів 
першочергово зараховуються всі категорії дітей, які зазначені у пункті 2 
статті 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Враховуючи, що дію воєнного стану на території України продовжено до 
23 серпня, рекомендуємо адміністраціям закладів загальної середньої освіти 
спільно з управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій 
вжити вичерпних заходів щодо зарахування у 2022 році до всіх класів закладів 
загальної середньої освіти Києва на безконкурсній основі.

У разі проведення конкурсу на вільні місця заклад освіти оприлюднює 
до 24 червня (включно) оголошення про проведення конкурсного відбору. 
Конкурс має бути проведений (у тому числі виданий наказ про зарахування) до 
8 липня (включно).

Наголошуємо, що керівники закладів загальної середньої освіти мають 
створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу та 
організувати проведення випробувань (на вільні місця) у більш безпечній для 
них формі.

Після 24 червня 2022 року (після 8 липня -  у разі проведення конкурсу) 
зарахування до 5-х класів відбувається на вільні місця (при їх наявності) у 
наступному порядку: до початку навчального року -  діти, які мають право на 
першочергове зарахування; упродовж навчального року -  у порядку 
надходження заяв про зарахування.

Разом до Перемоги!

З повагою

Директор Департаменту Олена ФІДАНЯН


