
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до Старомізунської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

імені Василя Верховинця 

Вік майбутніх першокласників 

Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Закону 

України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р.  № 651-

XIV, в якій зазначено, що зарахування учнів до загальноосвітніх 

навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років.  У пункті 

1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря  України «Про 

підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2009/2010 

навчального року» від 29 липня 2009 р. № 20 наголошено: «Не допускати 

прийом до школи дітей, молодше 5 років 8 місяців».  

Разом з тим, згідно зі статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» 

від 11 липня 2001 р. № 2628-ІП право на перебування у дошкільних 

навчальних закладах гарантовано дітям віком від двох місяців до шести 

(семи) років. Отже, якщо дитина досягла шестирічного віку, дошкільні 

навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні 

їхньою дитиною дошкільної освіти. 

Умови прийому дітей до школи 

Приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних 

закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу за-

гальноосвітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204. 

Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчан-

ня відповідно до визначеної території обслуговування. Територією 

обслуговування Старомізунської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. В.Верховинця, 

відповідно до розпорядження Долинської районної держадміністрації від 

12.04.2017 року №105, є село Старий Мізунь. За наявності вільних місць 

дитина може навчатися і в інших навчальних закладах. 

Для зарахування дитини до першого класу батькам чи особам, які їх 

замінюють, потрібно до 30 серпня поточного року подати до школи такі 

документи: 

-   заяву на ім’я директора; 

-   копію свідоцтва про народження дитини; 

-   медичну картку встановленого зразка. 

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних 

вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу. Не 



можна перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо, оскільки формування 

цих навичок відбувається у процесі навчання дитини у початкових класах за 

чинними навчальними програмами для 1 -4 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків 

або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про 

заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини 

та її готовність до систематичного навчання в школі. 

Оскільки навчання учнів першого класу здійснюється з урахуванням 

особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їхніх вікових та 

індивідуальних можливостей, то готовність до систематичного навчання 

визначається взаємозв’язаними компонентами: фізичною (станом здоров’я і 

фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю. 

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і 

записується у медичній картці – «навчатися в школі може». 

Особистісна готовність характеризує: 

-          уміння дитини орієнтуватися у навколишньому світі; 

-          ставлення дитини до школи; 

-          самостійність дитини, її активність й ініціативність, 

сформованість потреби у спілкуванні, вміння 

встановлювати контакти з однолітками і дорослими. 

Про інтелектуальну готовність дитини до школи свідчить відповідний 

рівень розумового розвитку, зокрема таких пізнавальних психічних процесів, 

як сприймання, мислення, пам’ять, уява, увага, мовлення, а також відповідний 

рівень знань дитини. 

Шкільний психолог та вчитель вивчають індивідуальні особливості 

дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток та 

виховання у процесі навчання після зарахування до першого класу. 

 Зарахування дітей до 1-го класу школи 

   Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання 

зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів є: 

• Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18); 

• Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пп.18-26); 

• Наказ МОНУ від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів» 



   Зарахування учнів до 1-го класу школи здійснюється, як правило, до 

початку навчального року за наказом його керівника. Зарахування 

здійснюється без проведення конкурсу (п.7, ст.18 Закону України «Про 

загальну середню освіту») і, як правило, відповідно до території 

обслуговування. 

   Підставою для зарахування дитини є: 

Закон України «Про загальну 

середню освіту» (стаття 18 

пункт 2) 

Положення про 

загальноосвітній навчальний 

заклад (пункт 22) 

1. Заява  батьків або осіб, які їх замінюють; 

2. 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). 

   Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, 

подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, 

копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого 

зразка (додається). 

Зразок заяви 

 Директору Старомізунської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Василя Верховинця Долинської 

районної ради 

____________________________________ 
(ПІБ директора школи) 

____________________________________ 
(ПІБ батька повністю) 

адреса проживання ___________________ 

____________________________________ 

тел. ________________________________ 

 

Заява  

Прошу зарахувати мою дитину ____________________________ (ПІБ, 

дата народження повністю),  до 1-го класу школи. З умовами зарахування 

ознайомлений. Мова навчання дитини ___________________. 

До заяви додаю: медичну картку, копію свідоцтва про народження (інші 

документи за потребою). 

 

Дата  Підпис 

 

Резолюція директора 



   До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за 

результатами медичного обстеження не мають протипоказань для 

систематичного шкільного навчання. 

Вступ дітей, які навчалися в дошкільній групі 

 

Якщо дитина ходила в даній школі в підготовчий клас, то порядок 

зарахування буде дещо спрощеним. Для цієї категорії учнів потрібно подати 

тільки особисту заяву, адресовану директору школи, в якій буде вказано 

прохання про переведення дитини в перший клас та медичну картку 

встановленого зразка і процес вступу буде проходити в автоматичному 

режимі. 

  

Формування перших класів  

До 30 березня поточного року директор школи враховує очікувану 

укомплектованість перших класів. Їх формують:  

- за погодження з управлінням освітою керуючись нормативами 

наповнюваності (не більше 30-и учнів у класі і не менше 5-и учнів, 

ураховуючи наявність приміщень, що відповідають санітарно-

гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, 

відповідно до кількості заяв від батьків про зарахування дітей до 

школи.  

- директор школи до 10 квітня складає орієнтовну планову мережу 

класів, прогнозуючи кількість дітей у них на підставі:  

- обліку дітей, які проживають на закріпленій за навчальним 

закладом території обслуговування,  

- звернень батьків щодо прийому дітей до перших класів. 

Зарахування дітей до 2-11-х класів закладу 

   Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови 

переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для 

зарахування дитини, відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, 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 до іншого навчального закладу для здобуття загальної 

середньої освіти за межами 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. 

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного 

пункту: 

- на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому 

навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або 

осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та 

документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня 

на навчання; 

- на постійне місце проживання за кордон – у 

загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна 

заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини 

вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) 

за кордон. 

Відрахувати учня зі школи без згоди батьків або осіб, які їх замінюють, 

загальноосвітній навчальний права не має. 

 

 

 

 
 



ЗАРАХУВАННЯ ДО ШКОЛИ  

НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання 

Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з 

форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для 

забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з 

урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, 

демографічної ситуації, організації їх навчання. Учні, які навчаються 

індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу одного із 

навчальних закладів і вносяться до загальних списків класу. 

 Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання регламентоване 

Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Загальною підставою для організації індивідуального 

навчання є: 

     - заява батьків або осіб, які їх замінюють; 

     - наказ директора навчального закладу; 

     - погодження місцевого органу управління освітою. 

В залежності від умов організації індивідуального навчання існують й 

додаткові підстави для зарахування учнів на вказану форму: 

Право на індивідуальне навчання 

мають учні: 

Додаткова підстава для зарахування 

на індивідуальну форму навчання 

- які за станом здоров'я  не  можуть  

відвідувати  навчальний заклад; 

- довідка, завірена печаткою    

лікарсько-консультативної    комісії    

та    печаткою лікувального  закладу.   
- яким необхідно  пройти  лікування  

у  лікувальному  закладі більше 

одного місяця; 

- які мають високий навчальний 

потенціал і можуть  прискорено 

закінчити школу; 

- рішення ради навчального  закладу. 

- які проживають у селах і селищах 

(коли  кількість  учнів  у класі 

становить менше 5 осіб); 

 

- які не встигають протягом двох 

років  навчання  у  школі  I ступеня; 

- рішення психолого-медико-

педагогічної   консультації 

- які  потребують  корекції  фізичного  

та  (або)  розумового (психічного)  

- рішення психолого-медико-

педагогічної   консультації 



розвитку  (у  разі,  якщо  батьки або 

особи,  які їх замінюють,  

відмовляються   направляти   дитину   

до   відповідної спеціальної 

загальноосвітньої школи (школи-

інтернату). 

 

Зарахування учнів на екстернатну  

форму навчання 

 

Екстернат  -  одна  з  форм  здобуття  повної  загальної середньої 

освіти,  що передбачає самостійне  опанування  екстерном програмового 

матеріалу в обсязі,  визначеному Державним стандартом початкової  

загальної  освіти,  Державним  стандартом  базової  та повної  загальної  

середньої  освіти,  або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за 

певний  клас  чи  з  окремих  навчальних предметів   для  отримання 

документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат). 

Здобуття освіти за екстернатною  формою  не  обмежується віком. 

Зарахування    осіб   на   екстернат   здійснюється   за погодженням з 

відповідним органом управління освітою та  згідно  з наказом керівника 

навчального закладу для: 

     - повнолітніх - за їх особистою заявою; 

     - неповнолітніх   -  за  заявою  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють. 

Для проходження річного оцінювання та  атестації,  окрім заяви  на  

ім'я  керівника  навчального закладу,  екстерни подають документ про 

наявний рівень освіти. 

У разі  проходження  екстерном річного оцінювання за предмет, курс 

навчання в іншому навчальному  закладі  -  довідку,  завірену підписом 

керівника та печаткою відповідного навчального закладу, у якому навчається 

або навчався екстерн. 

У разі   відсутності  документа  про  наявний  рівень  освіти 

навчальний заклад,  де організовано екстернат, самостійно визначає освітній   

рівень   екстерна. 

 

Зарахування на дистанційну  

форму навчання 

 

Дистанційне навчання в Україні організовується у відповідності до 

Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства 



освіти і науки України 25.04.2013 №466 і зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30.04.2013 за №703/23235. Умовою запровадження 

дистанційного навчання в школі є входження навчального закладу до складу 

системи дистанційного навчання (СДН) та забезпечення проведення 

необхідних заходів, які дають право навчальному закладу вести дистанційне 

навчання за обраними напрямами (спеціальностями). 

У ЗНЗ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване 

насамперед на такі категорії учнів (вихованців): 

• особи з особливими потребами; 

• обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено 

опанувати навчальні програми; 

• особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до 

ЗНЗ населених пунктах; 

• учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за 

межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за 

сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть 

систематично відвідувати школу; 

• особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням 

у школі; 

• особи, які готуються до вступу до ВНЗ; 

• громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за 

кордоном. 

Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у 

навчальному процесі ЗНЗ приймається педагогічною радою навчального 

закладу і організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови 

їх адаптації до дистанційної форми навчання. Запровадження такої форми 

навчання у школі можливе лише за погодженням з МОН України. 

 

 


