
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
до загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів   

«Середня загальноосвітня школа №243» Подільського району м. Києва 

Прийом документів до 1-го класу 

Приймання дітей до першого класу здійснюється на безконкурсній основі.  
Прийом заяв до 1-х класів на 2021-2022 н.р. здійснюватиметься з 12 квітня до 31 

травня 2021 року відповідно до наказу Департаменту освіти і науки м. Києва  «Про прийом 
дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році»  
https://don.kyivcity.gov.ua/files/2021/3/19/37.pdf 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та 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 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text ,  

для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі 
документи: 

1.Заява батьків (або особи, яка її заміняє ) про зарахування 
2.Копія свідоцтва про народження дитини (оригінал пред’являється) 
3.Копія документу про реєстрацію місця проживання або про право користування 

житлом (оригінал пред’являється) 
4.Медична довідка №086-1/0 та копія довідки про щеплення №063/0 (оригінали) 
5.Висновок ІРЦ (для дітей з особливими освітніми потребами). 
 

Прийом документів проводиться за адресою: 
М. Київ, вул. Новомостицька, 10, телефони для довідок: (044) 298 -23-79 (063)-305-48-44 

Зверніть увагу! 
Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти,  за яким закріплена 

територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи подаються до закладу 
одним з батьків дитини особисто до 31 травня.  

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її 
зарахування не є обов'язковою. 

Для успішної подачі документів Вам потрібно мати: 
 документ, що посвідчує Вашу особу 
 повний пакет документів для зарахування дитини 
 засоби індивідуального захисту (маска, рукавички). 

Батьки несуть відповідальність за подання достовірної інформації 

На 2021-2022 навчальний рік школа набирає 4 перших класи. 
Загальна кількість місць в 1-ших класах на 2021-2022 н.р. - 120 місць 

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2021/3/19/37.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text


 

Зарахування дітей до 1-х класів 

1. 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. 
  Оприлюднюється інформація про наявність вільних місць. 

2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну 
кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за 
такими правилами: 

1) до 01 червня включно зараховуються: 
-  усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти 
підтверджене,  
- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають 
освіту у закладі,  
- діти працівників закладу. 

2)   до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають 
на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування; 

3)  до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення 
окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території 
обслуговування закладу, 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. 

4)   Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня 
необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована 
на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця 
дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів 
додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого 
проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. 
Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця 
дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини. 

5)    Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку: 
   - до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове   

зарахування;  
       - впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування. 

3.  Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює з 
дотриманням Закону України "Про захист персональних даних" на інформаційному 
стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти: 

 - список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ; 



 - оголошення про 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 3 осіб для 
проведення жеребкування. 
  

4. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за 
результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного 
шкільного навчання. 

 
 

Зарахування дітей до 2-11-х класів 

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови 
переводу дитини з одного закладу освіти до іншого.  

Зарахування до 2-11 класів закладу відбувається після видання наказу про 
переведення до нього учнів до наступних  класів закладу освіти (не раніше 31 травня) та 
наявності вільних місць.  

На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку: 
  - до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування; 
  - впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування. 
  
   Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць 
оприлюднюється. 
 

Відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад  
підставою для зарахування дитини є: 

 заява батьків, 
 копія свідоцтва про народження дитини, 
 медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом 
МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 
382). 
 особова справа дитини, 
 свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів). 

У разі переходу учня з іншого закладу освіти  для здобуття загальної середньої освіти 
у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву 
із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в 
іншому навчальному закладі. 

 


