
Як записати майбутнього першокласника 

до Старомізунського ліцею  

онлайн (покрокова інструкція) 
  

Зважаючи на ситуацію, пов’язану з карантином, з 1 квітня 

розпочався онлайн прийом заяв про зарахування дітей до 

перших класів на 2020-2021 навчальний рік. Батьки, чиї діти 

мають вперше піти в перший клас з 1 вересня 2020 року, які ще 

не подавали документів на зарахування, мусять подати 

електронну заяву до обраної ними школи.  

Подавати заяву про вступ до навчального закладу мають лише 

батьки дітей 6-7 років, які збираються почати навчання у 2020-2021 
навчальному році і ще не подавали документів про зарахування до 

першого класу. Тобто це не «електронна черга» в школу.    

Запис дитини до школи онлайн. Покрокова інструкція 

1. Зареєструйтесь в системі електронної реєстрації в заклади 

загальної середньої освіти тут.  

2. Оберіть школу серед перелічених.  
3. Створіть заявку та відправте її. Для цього необхідні дані зі 

свідоцтва про народження дитини. Скористайтесь за цим 
посиланням детальною ілюстрованою інструкцією  

4. Зв’яжіться зі школою електронною поштою чи телефоном та 

запитайте про можливість підтвердити заяву віддалено.  
Електронна пошта ліцею staromizynskazow_dol@ukr.net  

Телефон 0955047794 

5. Після завершення карантину, підтвердіть електронну заяву 
оригіналами та фотокопіями документів.         

 

Що потрібно мати при зарахуванні дитини до 1 класу  

на 2020-20201 н.р. 

 

1. Заява батьків про зарахування дитини у 1 клас (заяву батьки 
напишуть в день подання документів). 

  

2. Паспорт одного з батьків дитини. 

https://school.isuo.org/signup
https://drive.google.com/file/d/19uqikZlaGBu0102V1G7XsmVgrN1Boakz/view
mailto:staromizynskazow_dol@ukr.ne


  

3. Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини. 

  
4. Медична довідка дитини встановленого зразка (ОРИГІНАЛ 

подавати до 1 вересня 2020 року) 
 

ЯКА ДОВІДКА ПОТРІБНА ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ 

Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний 

огляд. Після медогляду видається для  надання медичному 
працівнику закладу освіти довідка  Форма № 0 086-1/о «Довідка 

учня  загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов'язкового медичного профілактичного огляду». У разі,  якщо 
дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків 

або іншого законного представника дитини, в цій довідці може 

бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичний працівник 
закладу освіти володітиме необхідною інформацією про стан 

здоров'я дитини, а дитині буде вибрана відповідна форма навчання. 

  

5. Копія та оригінал документу, який підтверджує місце 

проживання дитини: 
- паспорт одного з батьків або витяг з реєстру(при наявності ID-
картки); 

- копія та оригінал договору про оренду квартири юридично 

завірений. 
- інші офіційні документи (оригінал та копія), що засвідчують 

місце проживання дитини. 

  

/Копії всіх документів завіряються відповідно  до оригіналів та 

лишаються в пакеті наданих документів до ліцею/ 
   
  

До першого класу зараховуються діти, яким на 1 вересня 2020 

року виповнилося, як правило, шість років.     

Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім 

років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж 

навчального року.  
   

-        Надання документів дитини до зарахування в 1 клас 
здійснюється батьками, або особами, що їх замінюють. 

 -        Присутність дитини при наданні документів не є 

обов'язковою, оскільки співбесіда з нею проводитись не буде. 



  
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ: 

 

1. до 01 червня зараховуються усі діти, місце проживання яких на території 

обслуговування ліцею підтверджене, а також діти, які є рідними 

(усиновленими) братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у даному 

ліцеї, чи дітьми працівників ліцею.  

 

2. до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не 

проживають на території ліцею за результатами жеребкування. (Порядок 

проведення жеребкування викладено у п. 2. глави II. Наказу МОН від 

16.04.2018 року № 367 «Про затвердження порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»). глава II п.6  

 

3. 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. 
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