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середньої освіти 

 

 

 
 

Відповідно до  статті 9 Закону України «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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018                 

за № 564/32016 (далі – Порядок), рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 15.05.2018 № 382 «Про закріплення за закладами загальної 

середньої освіти міста Черкаси територій обслуговування», на виконання 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020        

№ 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)» та з 

метою організованого прийому дітей до перших класів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

1.1 До 31.03.2021 оприлюднити  на інформаційному стенді та веб-сайті 

закладу інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, 

його спроможність, кількість учнів і наявність вільних місць у кожному класі. 

1.2 Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх 

першокласників про порядок прийому  дітей до 1-х класів, перелік документів, 

що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території 

обслуговування закладу освіти. 

1.3 З 12.04.2021 розпочати прийом документів для зарахування дітей до 

1-х класів закладу освіти. 

1.4 До 31.05.2021 (включно) завершити прийом документів для 

зарахування дитини до закладу освіти. 

1.5 Впродовж 01-15.06.2021 заяви про зарахування не приймати. 
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1.6 До 01.06.2021 (включно) видати наказ про зарахування усіх дітей, 

якщо кількість заяв не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) 

класі (класах). 

1.7 До 01.06.2021 зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на 

території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є 

рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у 

цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками 

дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності) — якщо 

кількість заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі 

(класах). 

1.8 До 03.06.2021 оприлюднити на інформаційному стенді та веб-сайті:  

– список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;  

– дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;  

– інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які 

претендують на вільні місця;  

– наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у 

складі трьох осіб для проведення жеребкування. 

1.9 У період з 05.06.2021 по 10.06.2021 провести жеребкування (за 

потреби). 

1.10 До 11.06.2021 (включно) видати наказ про зарахування на вільні 

місця дітей, які не проживають на території обслуговування закладу освіти, за 

результатами жеребкування. 

1.11 До 15.06.2021 (включно) видати наказ про зарахування на вільні 

місця та за умови утворення окремого (окремих) класів дітей, які не 

проживають на території обслуговування закладу освіти, але мають бажання 

здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом 

освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо 

кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі 

(класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування. 

1.12 Впродовж одного робочого дня з дати звернення одного із батьків 

дитини видати довідку закладу освіти, на території обслуговування якого 

проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до 

нього.  

1.13 Із 15.06.2021 зараховувати до закладу загальної середньої освіти на 

вільні місця:  

– до початку навчального року — дітей, які мають право на першочергове 

зарахування; 

– упродовж навчального року — у порядку надходження заяв про 

зарахування. 

1.14 При зарахуванні дітей до закладів освіти керуватись Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 та 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016. 
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1.15 Вжити заходів щодо додержання  безпечних та належних санітарно-

гігієнічних умов під час прийому документів від батьків: 

1.16.1 Встановити графік прийому документів від батьків (за попереднім 

записом). 

1.16.2 Розмістити на сайті закладу освіти, в соцмережах контактні 

телефони закладу для запису на подачу документів.  

1.16.3 Визначити безпечні локації для прийому документів від батьків (на 

свіжому повітрі або у будівлі закладу освіти, обравши велике за розміром 

приміщення, в якому є окремі вхід та вихід). 

1.16.4 Забезпечити суворе дотримання правил соціального 

дистанціювання. 

1.16.5 Використовувати працівникам закладу освіти та батькам засоби 

індивідуального захисту (маски, рукавички), дезінфікуючі засоби.  

1.16.6  Забезпечити проведення відвідувачам та працівникам закладу 

освіти температурний скринінг. 

1.16.7  Забезпечити наскрізне провітрювання приміщень. 

1.17 Вжити заходів щодо раціонального використання наявних у закладі 

освіти приміщень. 

1.18 При формуванні мережі класів врахувати вимоги постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули 

розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 209). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

освіти департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

Степка Є.П. 

 

 

В.о. директора департаменту        Б. О. Бєлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


