
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО  ЗАКЛАДУ 

  Зарахування дітей для здобуття освіти за денною формою навчання 

здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до 

території обслуговування. 

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його 

керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, 

поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу 

заявника). 

До заяви 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,зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 10 вересня 2010 року за 

№ 794/18089; 

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі 

наявності). 

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви 

можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи 

повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з 

протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації. У 

випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, 

оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. 

1 КЛАС 

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його 

керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини або 

осіб, які їх замінюють. 

До заяви додаються: 

1) копія свідоцтва про народження дитини; 



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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 10 вересня 2010 року за № 794/18089; 

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви 

можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи 

повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з 

протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації. 

2-9 КЛАСИ 

  

Зарахування до 2-9 класів закладу освіти відбувається після видання 

наказу про переведення учнів до наступного класу цього ж закладу 

освіти. 

10- 11 КЛАСИ 

 

 

Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання 

наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього ж закладу освіти, 

які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані 

або переведені до іншого закладу освіти. 

 


