
Організація прийому дітей до перших класів 2021-2022 н.р. 

 

Право на першочергове зарахування до 1-го класу мають діти, 

які постійно проживають на закріпленій за гімназією території 

обслуговування, є дітьми працівників гімназії, мають старших братів 

і сестер, які навчаються в гімназії.   

Заяву на вільні місця можуть подати всі бажаючі з іншої 

території проживання: іншого району, іншого міста. 

Заяви до вступу в 1-й клас подаються особисто одним з батьків. 

Особа, що подаватиме документи, повинна використовувати 

засоби індивідуального захисту (маски, рукавички).  

На території гімназії потрібно дотримуватись правил соціального 

дистанціювання. 

 

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; (відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року;Про 

удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;, листа 

МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року;Щодо медичних довідок для відвідання закладів 

освіти;) 

 

3. Документ, який підтверджує місце проживання дитини (додаток1). 

4. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для 

підтвердження права на першочергове зарахування). 
 

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно  Постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.09.2018 №806  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2017 р. № 684; надається один з таких документів (за вибором особи, яка 

подає заяву). 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про захист 

персональних даних»,  постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно 

з Постановою Кабінету Міністрів № 806 від 19.09.2018, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти» , зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.05.2018 за  № 

564/32016, листа Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 № 1/9-292 «Лист-роз’яснення 

щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти»,  листа Міністерства освіти і науки України від 17.04.2018 № 063-5436 «Про захист 

персональних даних»,  листа Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 № 2.4-986 «Щодо 

форм медичних довідок для зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти»    

 

 

Організовано прийом дітей до перших класів з 01.03.2021 до 31.05.2021   
Понеділок-п᾽ятниця 13.00-17.00 секретар гімназії 

 

http://osvita.ua/legislation/law/2232
http://osvita.ua/legislation/law/2232
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2018-%D0%BF#n2


Додаток 1 

Документ, який підтверджує місце проживання дитини: 

- 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; 

- довідка про реєстрацію місця проживання/перебування  особи (дитини або одного 

з її батьків чи законних представників) за формою відповідно  до Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 

до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207; 

- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків); 

- 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” ; 

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право 

власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір 

купівлі-продажу житла тощо); 

- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до 

житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим 

приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця 

проживання; 

- документ, що засвідчує право користування житлом (договір 

найму,піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що 

користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням 

власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але 

прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема 

щодо користування кімнатою в гуртожитку; 

- довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з 

додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207); 

- акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини” ; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 

703/9302); 

-  інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання 

дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. 
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