
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО 1-ГО 

КЛАСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

ЧАСУ  
 

 

16 квітня 2022 року команда Міністерства освіти і науки України 

оприлюднила  рекомендації  щодо зарахування дітей до 1-го класу закладів 

загальної середньої освіти в умовах воєнного часу.  

Цьогоріч  зарахування здійснюватиметься відповідно до Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №367.  

До заяви одного з батьків (чи повнолітнього) додаються: 

 копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу (під 

час подання копії перевіряється оригінал); 

 медична довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о 

«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду» (оригінал або копія).  

У зв’язку з воєнним станом, під час прийому документів необхідно враховувати, 

що діти (або один із батьків), які мають довідку про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, довідку про звернення за захистом, посвідчення біженця, 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано 

тимчасовий захист, а також не мають одного чи обох документів, також 

зараховуються до ЗЗСО.  

У разі відсутності свідоцтва про народження, керівник закладу невідкладно 

інформує орган опіки та піклування для сприяння в оформленні документа.  

Якщо кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу, 

орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, має запропонувати 

перелік ЗЗСО, доступних і наближених до місця проживання родини, а також 

сприяти зарахуванню дітей до обраних закладів освіти.  

Забезпечення державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, 

а також організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану 

здійснюють: 

 органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, 

військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їхні 

представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи 

управління (структурні підрозділи) у сфері освіти; 

 заклади освіти, установи освіти, наукові установи та їхні засновники; 

 громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які 

здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність. 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zarahuvannya-do-1-go-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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До уваги батьків майбутніх 

першокласників! 

 
З 01 березня розпочинається прийом заяв до 1 класу. У зв’язку із воєнним 

станом ОЧНИЙ прийом документів буде здійснюватись лише у визначені 

терміни орієнтовно у квітні-травні. Прохання слідкувати за оголошенням на 

сайті школи https://school91.lviv.ua/  

На час воєнного стану Ви можете реєструвати дитину ОНЛАЙН за 

посиланням https://school.isuo.org/, Ваші заяви будуть попередньо опрацьовані. 

Уся інформація про умови та порядок зарахування – на сайті школи у розділі 

«Батькам». Використайте час до травня на підготовку необхідних документів. 

Попереджаємо, що зарахування дитини до школи відбудеться лише за умови 

надання повного пакету документів з необхідними оригіналами. 

Першочергове зарахування відбудеться 31 травня. Друга черга зарахування до 

15 червня ( детальніше в оголошенні на сайті пізніше). 

 

З метою швидкого прийому документів працюємо за таким алгоритмом: 

1. Пред’явити посвідчення особи. Заяви подають тільки батьки, чи особи, які їх 

замінюють. 

2. Пред’явити оригінали свідоцтва про народження дитини та документа, що 

посвідчує місце проживання дитини та їх копії. 

3. Повідомити про право на першочергове зарахування. 

4. Надати підтвердження фактичної адреси проживання/прописки дитини 

(адресна картка свідоцтва про народження; довідка ЦНАП; акт ОСББ; договір 

оренди/купівлі-продажу; прописка одного з батьків). 

Наголошуємо, що вказане місце проживання має бути зареєстроване у 

Рівненській міській територіальній громаді. 

5. Надати медичну довідку встановленого зразка та копію карти щеплень. 

Наголошуємо про обов’язковість профілактичних щеплень, ревакцинацію у 6 

років. 

6. Заповнити заяву. Прохання попередньо ознайомитись на сайті школи зі 

Статутом школи та Меморандумом про співпрацю учасників освітнього процесу, 

про що буде зазначено у заяві. 

7. Підписати згоду на обробку персональних даних дитини для використання в 

електронних базах та, за бажанням, – згоду на фото\відеозйомку дитини. 

Нагадуємо про відповідальність батьків за надання ДОСТОВІРНОЇ інформації. 

Радо чекаємо на поповнення шкільної родини майбутніми першокласниками! 

 

Директор школи: Галина Пиза 

 

 

 

 

https://school91.lviv.ua/


Перелік документів для вступу до 1 класу: 
 

1.Заява встановленого зразка.(Заповнюється під час подачі документів). До 

заяви має бути пред’явлено документ, що посвідчує особу заявника. 

2.Копія свідоцтва про народження дитини. 

3.Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу 

про результати обов’язкового медичного огляду», затвердженої наказом МОЗ 

України від 16 серпня 2010 року № 682. 

4.Копія карти щеплень. 

5.Документ, що підтверджує місце проживання дитини або одного з її батьків 

(відповідно до листа-роз’яснення №1/9-292 від 08.05.2018 р.). 

 

Право на першочергове зарахування мають такі діти: 

1) які проживають на території обслуговування закладу, на підтвердження 

якого батько разом із заявою подає копію одного з документів , що підтверджує 

місце проживання; ( перелік вулиць території обслуговування та роз’яснення 

щодо таких документів розташовано на веб-сайті школи); 

2) є рідними братами\сестрами дітей, які здобувають освіту у СЗШ №91; 

3) є дітьми працівників СЗШ №91 

Порядок зарахування: 

 

1.До 1 червня включно наказом по школі зараховуються усі діти, які мають 

право на першочергове зарахування. 

1 червня наказ про зарахування дітей до 1 класу та список претендентів на 

вільні місця буде оприлюднено на веб-сайті школи https://school91.lviv.ua/ 

 

 

 

 

 

https://school91.lviv.ua/


Найпоширеніші запитання 
 

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу? 
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 

року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за 

№ 564/32016.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18. 

 

Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 класу на 

2023-2024 н. р.? 
Прийом  документів для вступу дитини в перший клас   розпочинається 1 

травня 2023 року і буде здійснюватися за графіком, розміщеним на сайті та 

інформаційному стенді школи. 

Графік прийому документів: 

Понеділок -Пятниця  09.00 - 15.00 

  

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 

класу на 2023-2024 н. р.? 
Дата закінчення  прийому закладами загальної  середньої освіти документів для 

вступу до 1 класу — 31 травня.  

 

Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу? 
Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) 

особисто до 31 травня. 

 

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу? 
Необхідно одному з батьків до 31 травня надати: 

- заяву про зарахування, 

- копію свідоцтва про народження дитини та оригінал; 

- оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 

086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 

794/18089, 

-«Карту профілактичних щеплень» за формою № 063/о. 

- у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про 

зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну 

(чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 

 

Чи необхідна присутність дитини при подачі документів до 1 класу? 
Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або 

її зарахування не є обов’язковою. 

 

Хто має право першочергового зарахування до 1 класу? 
Першочергово до 1 класу зараховуються діти: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10
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-місце проживання яких, чи одного з батьків, на території обслуговування 

закладу освіти підтверджене документально 

-які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають 

освіту у цьому закладі 

-які є дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного 

підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).  

 

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на 

території обслуговування закладу? 
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається 

оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву): 

 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 особи(дитини або одного з її 

батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до 

Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник 

України, 2016 р., № 28, ст. 1108); 

 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особиза 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” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, 

ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669); 

 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  чинності, 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 (що 

для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його 

реєстрації відповідно до  статті 158 Житлового кодексу Української РСР 

або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n377


Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

(Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561); 

 Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце 

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

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з 

особливими освітніми потребами? 
Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з 

особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру 

про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (Постанова 

КМ  № 806 від 19.09.2018).   Під час подання заяви надається оригінал 

відповідного документа.  

 

Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування? 
Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію 

обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти 

закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад. 

 

Як дізнатися, за яким закладом освіти  закріплений будинок, де проживає 

дитина? 
Інформацію можна знайти на освітній карті міста. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2018-%D0%BF#n32
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	Уся інформація про умови та порядок зарахування – на сайті школи у розділі «Батькам». Використайте час до травня на підготовку необхідних документів.
	Попереджаємо, що зарахування дитини до школи відбудеться лише за умови надання повного пакету документів з необхідними оригіналами.
	Першочергове зарахування відбудеться 31 травня. Друга черга зарахування до 15 червня ( детальніше в оголошенні на сайті пізніше).
	З метою швидкого прийому документів працюємо за таким алгоритмом:
	1. Пред’явити посвідчення особи. Заяви подають тільки батьки, чи особи, які їх замінюють.
	2. Пред’явити оригінали свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує місце проживання дитини та їх копії.
	3. Повідомити про право на першочергове зарахування.
	4. Надати підтвердження фактичної адреси проживання/прописки дитини (адресна картка свідоцтва про народження; довідка ЦНАП; акт ОСББ; договір оренди/купівлі-продажу; прописка одного з батьків).
	Наголошуємо, що вказане місце проживання має бути зареєстроване у Рівненській міській територіальній громаді.
	5. Надати медичну довідку встановленого зразка та копію карти щеплень. Наголошуємо про обов’язковість профілактичних щеплень, ревакцинацію у 6 років.
	6. Заповнити заяву. Прохання попередньо ознайомитись на сайті школи зі Статутом школи та Меморандумом про співпрацю учасників освітнього процесу, про що буде зазначено у заяві.
	7. Підписати згоду на обробку персональних даних дитини для використання в електронних базах та, за бажанням, – згоду на фото\відеозйомку дитини.
	Нагадуємо про відповідальність батьків за надання ДОСТОВІРНОЇ інформації.

	Радо чекаємо на поповнення шкільної родини майбутніми першокласниками!
	Перелік документів для вступу до 1 класу:
	Право на першочергове зарахування мають такі діти:
	Порядок зарахування:



