
Організація прийому дітей до перших класів в           

                          2020-2021 році. 

 

Конституція України 

Стаття 53. Кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; 

розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та 

пільг учням і студентам. 

{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004} 

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 

навчальних закладах на конкурсній основі. 

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується 

право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 

навчальних закладах або через національні культурні товариства 

 

Закон України «Про освіту» 

Стаття 12. Повна загальна середня освіта 

3. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти: 

початкова освіта тривалістю чотири роки; 

базова середня освіта тривалістю п’ять років; 

профільна середня освіта тривалістю три роки. 

Початкова, базова середня і профільна середня освіта можуть здобуватися в окремих 

закладах освіти або у структурних підрозділах однієї юридичної особи (закладу освіти). 

4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок 

навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти 

цього ж навчального року. 

5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти 

може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. 

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти 

1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи 

місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. 

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти 

(його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04#n54


Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або 

комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на 

якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад 

освіти. 

2. З метою створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, запровадження 

профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку особи, раціонального та 

ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів освіти, 

їх модернізації створюється освітній округ. 

Освітній округ - це сукупність закладів освіти (їхніх філій), у тому числі закладів 

позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують 

доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території. 

Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне 

розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений 

кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-

методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної 

освіти. 

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

3. З метою наближення місця навчання дітей до їхнього місця проживання у відповідному 

населеному пункті може утворюватися філія закладу освіти. Філія закладу освіти - це 

територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу 

юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного 

закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх 

кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або в різні класи 

(групи). Освітній процес у такій школі може організовуватися одним чи кількома 

вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною та доцільною для 

забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту початкової 

освіти. 

 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

Стаття 8. Забезпечення територіальної доступності 

1. Територіальну доступність повної загальної середньої освіти забезпечують у межах 

повноважень органи державної влади та органи місцевого самоврядування шляхом: 

 формування та утримання мережі закладів освіти, у тому числі опорних, їхніх 

структурних підрозділів (філій); 

 функціонування міжшкільних ресурсних центрів; 

 закріплення території обслуговування за комунальними закладами освіти (їхніми 

структурними підрозділами), що забезпечують здобуття початкової та/або базової 

середньої освіти; 

 підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти і у зворотному напрямку; 

 створення та утримання пансіонів; 



 сприяння запровадженню з урахуванням вибору батьків дітей або осіб, які досягли 

повноліття, різних форм здобуття повної загальної середньої освіти, їх забезпечення та 

підтримки тощо. 

2. Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш 

доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти (його структурному 

підрозділі). 

Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у комунальному закладі 

освіти (його структурному підрозділі), за яким закріплена територія обслуговування, на 

якій проживає дитина, гарантується, що не обмежує право батьків дитини або особи, яка 

досягла повноліття, обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства. 

Для належного та ефективного визначення і закріплення за закладом освіти території 

обслуговування місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування 

ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку, враховують спроможність кожного 

закладу освіти і демографічну ситуацію на відповідній території та у разі необхідності 

забезпечують створення додаткових класів. При цьому кількість класів початкової школи 

має забезпечувати здобуття початкової освіти всіма дітьми, які проживають на території 

обслуговування відповідного закладу освіти. 

3. Територія обслуговування не закріплюється за: 

 закладами загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття виключно профільної 

середньої освіти; 

 закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що 

забезпечують здобуття профільної середньої освіти; 

 державними, приватними і корпоративними закладами освіти; 

 закладами спеціалізованої освіти; 

 спеціальними закладами загальної середньої освіти. 

Територія обслуговування може не закріплюватися за закладами загальної середньої 

освіти, особливості освітньої діяльності яких визначені міжнародними договорами 

України. 

4. Здобуття повної загальної середньої освіти особою, яка перебуває на стаціонарному 

лікуванні в закладі охорони здоров’я, забезпечують заклади загальної середньої освіти, 

їхні філії, за якими засновниками закріплено заклади охорони здоров’я, або інші заклади 

освіти, їхні філії, зокрема на території закладу охорони здоров’я (за вибором батьків 

дитини або особи, яка досягла повноліття, та погодженням з адміністрацією закладу 

освіти) шляхом створення додаткових класів, визначення форми здобуття освіти, 

затвердження індивідуального навчального плану чи визначення іншого найбільш 

сприятливого для дитини способу здобуття освіти з використанням приміщень, 

обладнання, іншої матеріально-технічної бази відповідного закладу охорони здоров’я. 

Порядок організації здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я 

затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки спільно з 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 

5. Підвезення до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку (до 

місця проживання) учнів і педагогічних працівників забезпечують органи місцевого 

самоврядування за рахунок місцевих бюджетів шкільними автобусами, у тому числі 

спеціально обладнаними для перевезення осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового 

апарату та інших маломобільних груп населення. Підвезення іншим транспортом (у тому 



числі з попередньо визначеними зупинками) може здійснюватися за умови, що кількість 

учнів і педагогічних працівників, які потребують такого перевезення, не перевищує 8 осіб. 

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти 

1. Рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом: 

 визначення правил зарахування до закладів освіти; 

 зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу, крім випадків, 

визначених законодавством; 

 територіальної доступності повної загальної середньої освіти; 

 фінансування закладів освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в 

обсязі, достатньому для виконання державних стандартів та ліцензійних умов; 

 дотримання вимог законодавства щодо доступності закладів освіти для осіб з особливими 

освітніми потребами; 

 викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш 

прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації 

змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми 

потребами; 

 використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні 

потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини; 

 навчання дітей, які є сліпими, глухими чи сліпоглухими, за допомогою найбільш 

прийнятних для таких дітей мов, методів і способів спілкування в освітньому середовищі 

(просторі), яке максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку, зокрема 

шляхом використання в освітньому процесі української жестової мови та/або абетки 

Брайля; 

 дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування 

відповідно до найкращих інтересів дитини. 

2. Зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких 

заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей 

дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої 

освіти і приватних закладів освіти. 

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у 

порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які: 

 проживають на території обслуговування закладу освіти; 

 є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти; 

 є дітьми працівників цього закладу освіти. 

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування 

комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у 

порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої 

освіти. 

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової 

середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право 

учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в 

ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну 

кількість вільних місць у відповідних класах. 



3. Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти для 

здобуття профільної середньої освіти (академічного або професійного спрямування) 

відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість 

поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у 

відповідних класах. 

4. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до приватних і корпоративних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти визначається засновником 

(засновниками). 

Порядки зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів спеціалізованої освіти затверджуються центральними органами виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері. 

5. Зарахування осіб до спеціальних закладів загальної середньої освіти, переведення з 

одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються в порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

 

 


