
ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) 

 

НАКАЗ 

 

«25 » квітня 2022 року  смт Новогуйвинське                           №359 

 

Про зміни до наказу  

від  31 січня 2022 року № 30 

«Про прийом дітей до 1-го класу  

Новогуйвинської гімназії  

на 2022-2023 навчальний рік»  

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної 

ситуації або надзвичайного стану», листа Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2022 року №1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу 

закладів загальної середньої освіти» 

НАКАЗУЮ: 

1. Зарахування дітей до першого класу, здійснювати відповідно до Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 

квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

05 травня 2018 року (далі – Порядок), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання організації 

здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах 

воєнного стану в Україні». 

2. Врахувати, що для зарахування учня/учениці до закладу освіти батьки 

або особи, які їх замінюють, подають: 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60708/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86134/


 заяву про  зарахування дитини до першого класу закладу освіти; 

 копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує 

особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал 

відповідного документа) 

 оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о «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. 

3. У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час 

прийому документів на зарахування до 1 класу, діти або один з їхніх 

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, 

визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховувати до 

закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності 

свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні 

директор гімназії інформує орган опіки і піклування за місцем 

проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти. 

4. Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо 

переміщених осіб», довідка є документом, який підтверджує факт 

внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є 

внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій 

території, заклад освіти сприятиме їх реєстрації і не відмовляє у прийомі 

документів. 

5. Зарахування дитини до 1 класу закладу освіти провести у терміни, 

визначені главою 1 розділу ІІ Порядку. Зарахування до 1 класу провести 

без процедури жеребкування (про що йдеться у главі 2 розділу ІІ 

Порядку). 

6. Оприлюднити на вебсайті гімназії даний наказ. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

початкових класів Білецьку І.С. 

Директор гімназії     (підпис існує)         Людмила МОЗГОВИХ 


