
 

ПОРЯДОК   ПРИЙОМУ  ДІТЕЙ ДО 1-их КЛАСІВ  

  2021-2022 навчального року 
 

Прийом документів до 1-их класів на 2021-2022 навчальний рік   

буде проводитися відповідно до 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 № 367, згідно 

наказів Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) від 07.04.2021 № 58 «Про внесення змін  до 
наказу від 10.03.2021 № 37 "Про прийом дітей до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році»,  Управління 

освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 
08.04.2021 № 90 «Про внесення змін до наказу від 19.03.2021 № 76 

«Про прийом дітей до   1-х класів закладів загальної середньої освіти 

Деснянського району міста Києва у 2021 році» 

 

Право на першочергове зарахування до 1-их класів  згідно 
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 № 367, мають: 

 

     - діти, місце проживання яких на території обслуговування 
закладу освіти підтверджене документально; 

 

-   діти працівників закладу освіти; 
 

- діти, які є рідними (усиновленими) братами і сестрами дітей, які 

вже здобувають освіту у закладі. 

 

Перелік документів, необхідних для подачі заяв на зарахування 

дитини до першого класу 

 

1) Заява про зарахування (пишеться власноруч батьками або 

законними представниками дитини). 
 

    2) Копія свідоцтва про народження дитини. 

 
    3) Оригінал медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього 

https://sch322kiev.at.ua/Vstup2021/zrazok_zajavi_zarakhuvannja_do_1-kh_klasiv.pdf


навчального закладу про результати обов'язкового медичного 
профілактичного огляду" (відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 

16.08.2010 року) та копія довідки про щеплення № 063/о «Карта 

профілактичних щеплень». 

Звертаємо Вашу увагу ! 

Медична довідка (оригінал) та карта профілактичних щеплень 

(копія) надаються у день подачі документів для вступу до 1 класу. 
 

4) Документ, що підтверджує місце проживання дитини або одного 

з її батьків (для підтвердження права на першочергове зарахування). 
 

 До уваги! Враховуючи об’єктивні обставини, які 

унеможливлюють особисте подання документів, батьками або 
законними  представниками дітей, місце проживання яких на 

території обслуговування закладу освіти підтверджене, можуть бути 

подані скановані копії всіх вищезазначених документів на 
електронну пошту закладу sh322kiev@ukr.net з обов’язковим 

наданням оригіналів документів після завершення карантинних 

обмежень.  
На вільні місця заяви будуть прийматися після завершення 

карантинних обмежень. 

 
До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання 

яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а 

також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами 
дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників 

цього закладу освіти. 

Батьки, які хочуть скористатися правом вибору школи не за 
територією обслуговування, надають зазначені документи (копії) в 

заклад освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні 

місця у разі їх наявності.  
На вільні місця діти зараховуються за результатами жеребкування, 

основні положення якого передбачені главою 2 розділу II Порядку.      


