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ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

« d l_ »  січня 2022 року смт.Новогуйвинське № Jk?

Дро прийом дітей до 1-го класу 
Новогуйвинської гімназії 
на 2022-2023 навчальний рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», 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 16.04.2018 № 367, з метою забезпечення права на 
освіту та належної організації і проведення прийому дітей в 1-й клас до 
закладу загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Визначити 01 березня 2022 року датою початку приймання заяв 
про зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік.

2 / Визначити 31 травня 2022 року останнім днем подачі заяв про 
зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік.

3. Вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх 
замінюють, з порядком зарахування до закладу, статутом гімназії, 
правилами внутрішнього розпорядку.

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

5. Забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому 
дітей до перших класів.

6. Забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками 
освіти, проводити спільно із закладами дошкільної освіти заходи щодо 
залучення дітей до навчання у закладі освіти.

7. Врахувати, що для зарахування учня/учениці до закладу освіти 
батьки або особи, які їх замінюють, подають:



- заяву про про зарахування дитини до першого класу закладу освіти;
- копію свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу
здобувана освіти (під час подання копії пред’являється оригінал
відповідного документа);
- оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального 
закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», 
затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
Ібсерпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2010 року за № 794/18089;

- документ, який підтверджує місце проживання дитини (додаток 1).
У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть 
додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) 
оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання Інклюзивно- 
ресурсного центру.

У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані 
до видання наказу про зарахування.
8. Взяти до уваги, що:

- відповідно до статті 9 розділу II Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» зарахування дітей для здобуття початкової 
освіти забороняється проведення будь-яких заходів, спрямованих на 
перевірку знань, умінь, навичок дитини ;

- збираючи персональні дані учнів та їхніх батьків, враховувати 
підстави, за яких виникає право на обробку персональних даних. Відповідно 
до статті 11 Закону № 2297 такими підставами є:

- добровільна згода фізичної особи на обробку її персональних даних.
9. Оприлюднити на вебсайті гімназії спроможність закладу освіти,
наявність вільних місць .
10. Оприлюднити на вебсайті гімназії даний наказ.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

з НВР початкових класів Білет ™ т г

Директор гімн дмилаМОЗГОВИХ



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.


