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НАКАЗ
м.Жмеринка

11.04.2022 р. №_43-о___

Про зарахування дітей до 1-х класів 
в закладі освіти на 2022-2023 н. р.

Відповідно до статей 13, 66 Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про загальну середню освіту», на виконання пункту 6 наказу Міністерства 
освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження 
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022р. №274 «Про 
деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього 
процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 01 квітня 2022 р.
№290,відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної 
ситуації або надзвичайного стану», «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 н. р.», з метою 
забезпечення права на освіту та належної організації прийому дітей в 1-й клас 
до закладів загальної середньої освіти в 2022-2023 навчальному році,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати прийом заяв про зарахування дітей до 1-х класів на 2022-2023 н. р. 
для здобуття повної загальної середньої освіти з 12 квітня 2022 року на 
безконкурсній основі.
2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гавріловій О.Є.:
2.1. Зараховувати дітей до 1-х класів з 12.04.2022 р., як правило, з 6-ти років за 
наявності таких документів:
- заява на ім’я керівника закладу освіти;
- копія свідоцтва про народження дитини або документ,що посвідчує особу 
здобувача освіти після пред’явлення оригіналу відповідного документу;
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- оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 
документації №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу 
про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», 
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 
2010 року № 682 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 
2010 року за №794/18089;
- копія паспорта одного з батьків, якщо діти проживають на території 
обслуговування школи..

До 01.09.2022 р.
2.2. У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час 
прийому документів на зарахування до 1 класу враховувати, що діти або один із 
їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, 
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано 
тимчасовий захист та які не мають одного чи обох документів, визначеного 
Порядком зарахуваншцзараховуються до закладу без подання зазначених 
документів .
2.3. Дотримуватися вимог щодо наповнюваності класів, що не повинна 
перевищувати 30 учнів.

Постійно
2.4. Довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та 
усіх документів, відповідає згідно з вимогами законодавства, особа, яка їх 
подає.

Постійно
2.5. Закінчити приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу 31 травня 
2022 року.

2.6. За умови, якщо станом на 31.05.2021 р. кількість поданих заяв до закладу 
не перевищить загальної кількості місць, підготувати проект наказу про 
зарахування учнів до 1-х класів.

01.06.2022 р.
2.7. За умови, якщо станом 31 травня 2022 року кількість поданих до 
закладу заяв перевищить загальну кількість місць у 1 класах, то відповідно до 
пункту 5 глави 1 розділу 2 Порядку зарахування до 1 класу провести без 
процедури жеребкування.
2.8. Видати наказ про зарахування дітей до 1-х класів із конкретним розподілом 
по класах.

31.08.2022 р.
3. Інженеру-електроніку Формагею С. Г.:
3.1. Оприлюднити наказ «Про зарахування дітей до 1-х класів в закладі освіти 
в 2022-2023н. р. » на протязі двох робочих днів на веб-сайті закладу.

До 14.04.2021 р.
3.2. Оприлюднити на протязі двох днів на веб-сайті закладу списки зарахованих 
дітей до 1-х класів та інформацію про вільні місця.

03.06-04.06.2022 .



4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора школи з 
навчально-виховної роботи Гаврілову О.Є..
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