
 
 

ВОЛОШИНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» 

 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО  
БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ 

 

НАКАЗ  

 
Від 11.04. 2022 року                   с. Волошинівка                           №20 -о/д 
 
Про зарахування учнів до 1-го класу 
на 2022/2023 навчальний рік   
 

 
          На виконання  Конституції  України,  законів України «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», 
постанов Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про 
затвердження Порядку  ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 
16.04.2018 року № 367  (далі – Порядок), наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28.02.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття 
загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в 
Україні», рекомендаційного листа Міністерства освіти і науки України від 
29.03.2022 № 1/3725 «Про організацію освітнього процесу в початковій 
школі в умовах воєнного часу», наказу відділу освіти № 85-о  від 08.04.2022    

«Про зарахування учнів до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік в заклади 
освіти  Баришівської селищної ради» та з метою доступності здобуття 
загальної середньої освіти, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити 11 квітня 2022 року датою початку приймання заяв про 
зарахування дітей до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік, про що 
розмістити на сайті відповідне оголошення для інформування батьків 
та громадськості. 

 
2. Визначити 01 червня 2022 року останнім днем подачі заяв про 

зарахування дітей до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік. 



3. Адміністрації НВК та Подільської філії: 
3.1. неухильно дотримуватися положень Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до  комунальних закладів 
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти; 

3.2. заборонити зараховувати дітей до закладу на конкурсних засадах 
(проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, 
умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття 
початкової освіти, та дотримання ст.12 п.4 Закону України «Про 
освіту» щодо віку початку навчання в закладі освіти; 

3.3.  оприлюднити на інформаційному стенді та на сайті закладу освіти 
інформацію про закріплену територію обслуговування для 
забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій 
території, на здобуття освіти у найбільш доступному та 
наближеному до місця проживання закладі освіти 

до 11.04.2022 р.; 
3.4. проаналізувати реєстр майбутніх першокласників з метою 

формування прогнозованої мережі 1-х класів 
до 29.04.2022 р.; 

3.5. сформувати попередній реєстр майбутніх першокласників на 
основі аналізу отриманих списків дітей з території 
обслуговування 

до 29.04.2022 р.; 
3.6. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків 

майбутніх першокласників та розмістити відповідні оголошення 
в закладі та на вебсайті щодо процедури зарахування дітей до 1 
класу,   відповідальності за повноту і достовірність усієї 
інформації та усіх документів, що подаються до закладу 

до 11.04.2022 р.; 
3.7. зарахувати усіх дітей у відповідності  до кількості поданих заяв та 

видати наказ про попереднє зарахування (без реєстрації в 
алфавітній книзі), список зарахованих учнів із зазначенням їх 
прізвищ оприлюднити виключно в закладі 

до 10.06.2022 р. 
3.8. забезпечити умови для навчання та виховання першокласників, 

встановлені Санітарним регламентом утримання закладів 
загальної середньої освіти. 

 
4. Для  зарахування дітей, які проживають на території 

обслуговування,  батьки обов’язково повинні надати в заклад (особисто чи 
надіславши на електронну пошту закладу освіти) документи,  а саме: 

 4.1. 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; 

4.2. копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, 
що підтверджує її особу; 

4.3. оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о; 
4.4.  документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків 

(п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 
«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 
віку та учнів»), якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що 
обслуговує її територію проживання; 

4.5. 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” (в разі наявності); 
        4.6. інший офіційний документ, що містить інформацію про місце 
проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників; 

4.7. згода на обробку персональних даних, надана батьками учня; 
4.8. не можуть вимагатися відомості про місце роботи батьків, посади 

батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена 
чинним законодавством. 

 
5. Видати наказ про зарахування учнів до 1 класів у 2022/2023 

навчальному році із внесенням їх персональних даних до алфавітної книги 
закладу освіти та електронного реєстру 

                                                                                                  до 01.09.2022 р. 
 
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
 

                     Директор НВК                      Віта ПОЛУЦЬКА                   
 
З наказом ознайомлено: 
___________ Наталія КОВАЛЬСЬКА 
___________ Надія ЦІЛА 
___________  Інна НЕСТЕРЕНКО 
___________  Ірина ОМЕЛЯНЧУК 

 

 

 


