
Зарахування дитини в 

перший клас



Витяг з Порядку зарахування учнів до 1-х класів 

Угринівського ліцею на 2022-2023 навчальний рік

Набір учнів до 1-го класу здійснюватиметься 

відповідно до статті 18 Закону України «Про освіту», 

згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 16.04.2018 року № 367 , листа Департаменту 

освіти і науки №12/48-15/23в від 05.01.2021 року. 

Прийом документів дітей до 1-х класів, які 

проживають на закріпленій території обслуговування 

на 2022-2023 навчальний рік, розпочнеться з 

01.02.2022 року.



До уваги батьків майбутніх першокласників

Крок 1 – Оберіть школу, в якій бажає вчитися ваша 

дитина;

Крок 2 – Зверніться до адміністрації школи;

Крок 3 – Подайте дані вашої дитини;

Крок 4 – Упродовж 10 днів (але не пізніше 31 травня), 

принесіть у школу необхідні документи



Зарахування дитини до ліцею відбувається на підставі:

- Заяви батьків (одного з батьків)

- Свідоцтво про народження (оригінал та копія).

- Форма № 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”) Лист МОЗ 

№111-01/89 від 29.03.2018 року “Щодо медичних довідок для 

відвідування закладів освіти”

- Копія документа, що підтверджує місце 

проживання/перебування дитини (для тих, хто відсутній в 

реєстрі).

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60416/


Право на позачергове зарахування мають:

- Діти, місце проживання яких закріплене за 

територією обслуговування школи;

- Діти, які є братами та сестрами учнів цього 

закладу освіти;

- Діти працівників цього закладу освіти;

- Діти, які є випускниками дошкільного 

підрозділу цього закладу освіти.



Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв 

про зарахування не перевищує загальної кількості 

місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 

01 червня видається наказ про зарахування усіх 

дітей.

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ 

оприлюднюється виключно в закладі освіти.



Які медичні довідки потрібні дитині

до 1 вересня
Перед початком навчального року дитина має 

пройти профілактичний огляд. Педіатр чи сімейний 

лікар видасть необхідну для школи довідку (форма 

№086-1/о), в якій, зокрема, зазначить групу для 

занять фізичною культурою. Крім того, потрібно 

оновити Карту профілактичних щеплень (довідка 

форми № 063/о).



Зарахування до 10 класу закладу освіти І-ІІІ або ІІ-ІІІ 

ступенів відбувається після видання наказу про 

переведення до нього учнів 9 класу цього ж закладу 

освіти, які не виявили намір припинити навчання в 

ньому і не були відраховані або переведені до іншого 

закладу освіти відповідно до цього Порядку. На вільні 

місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом 

конкурсу. 

Для зарахування до закладу освіти ІІІ ступеню заяви 

подаються до 15 червня включно. 



Ми вас чекаємо!!!


