ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ
У 2020 РОЦІ
Прийом документів для зарахування дітей до перших класів
розпочинається

3 квітня 2020 року
Документи, що регламентують вступ дітей до першого класу у 2020 році:
➢ Закон України "Про освіту";
➢ Порядок
зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України
від 18.04.2018р. №367 "Про затвердження Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти");
➢ Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації від 31.01.2020 №121 "Про закріплення за закладами
загальної середньої освіти Солом'янського району територій
обслуговування у 2020-2021 навчальному році"
➢ Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 05.02.2020
№21 "Про прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої
освіти м.Києва у 2020 році"
Мікрорайон закладу можна знайти на сайті РУО (https://solomosvita.gov.ua/), на сайті закладу (szh26.kiev.ua) на інформаційному стенді в
закладі.
Якщо ви вже обрали заклад освіти, то маєте право подавати заяву на
вступ незалежно від реєстрації.
Право першочергового зарахування мають:
▪ діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу
освіти підтверджене;
▪ діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей,
які здобувають освіту у цьому закладі;
▪ діти працівників цього закладу освіти.
Решта бажаючих зараховується на вільні місця.
Якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць, то зарахування
відбувається після проведення жеребкування. Дату проведення жеребкування
буде повідомлена додатково.
У 2020-2021навчальному році заплановано набір трьох перших класів.

Попередній запис для здачі документів проводиться за телефоном 497-73-22.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО 1-ГО КЛАСУ:
1) Документ, що засвідчує особу (оригінал), яка подає
документи;
2) Заява від одного з батьків, який подає документи;
3) Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що
посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії
пред’являється оригінал відповідного документа);
4) 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", 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;
У випадку подання копії довідки оригінали мають бути подані до
видання наказу про зарахування.
5) документ, що підтверджує місце проживання на території
обслуговування закладу освіти (для першочергового зарахування
дитини)
Документи подаються до закладу одним з батьків дитини особисто
до 31 травня.
Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що
не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні
місця.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ЧИ
ОДНОГО З ЇЇ БАТЬКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
(витяг з Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018р. №806
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2017 р. № 684)
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається
один 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 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” (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 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 (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 Міністрів
України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник 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.

