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Про затвердження Порядку
зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних
та комунальних закладів освіти
для здобуття повної загальної
середньої освіти
І. Загальні положення
2. Для цілей цього Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:
вільні місця – місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах
спроможності закладу освіти та нормативу наповнюваності класів, визначеного
Законом України «Про загальну середню освіту»;
діти, які мають право на першочергове зарахування – діти, які
проживають на території обслуговування закладу освіти, або є рідними братами
та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми
працівників цього закладу освіти;
жеребкування – спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на
вільні місця, процедура проведення якого схвалюється педагогічною радою
закладу освіти, затверджується його керівником, здійснюється за добровільної
присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, на засадах
випадкової вибірки, публічності, прозорості та відкритості.
ІІ. Зарахування до закладу загальної середньої освіти
Зарахування до початкової школи
1. Для зарахування дитини до 1 класу один з батьків дитини особисто має
подати до закладу освіти заяву та інші документи, визначені пунктами 4-5
розділу І цього Порядку, не пізніше 31 травня.
Заява подається до закладу освіти, за яким закріплена територія
обслуговування, на якій проживає ця дитина. Крім того, один з батьків дитини
за його вибором може подати заяви до інших закладів освіти для зарахування
на вільні місця.
Присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є
обов’язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути
умовою її зарахування.
Дитина зараховується до 1 класу за однією з двох процедур, визначених
пунктом 2 або пунктами 3-6 цього розділу.

2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує
загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 1
червня видається наказ про зарахування усіх дітей до 1 класу, що
оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності
– на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти).
Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць
оприлюднюється відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.
У разі надходження заяви (заяв) після 31 травня усі діти зараховуються до
закладу освіти за умови, що кількість таких заяв не перевищить кількість
вільних місць станом на 31 серпня, а у випадку перевищення – в першу чергу
зараховуються діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно
до цього Порядку, а в другу чергу – діти, які старші за віком.
3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну
кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей до 1
класу відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного
Законом України «Про загальну середню освіту», за такими правилами:
1) у першу чергу не пізніше 1 червня зараховуються діти, які проживають
на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами
дітей, які здобувають освіту у цьому закладі чи є дітьми працівників цього
закладу освіти;
2) інші діти зараховуються до цього закладу освіти не пізніше 15 червня
лише на вільні місця за датою їх народження (в першу чергу діти, які старші за
віком) та за умови подання до 15 червня:
а) заяви (в довільній формі) про підтвердження наміру здобувати освіту в
цьому закладі;
б) довідки закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування,
на якій проживає дитина, про те, що ця дитина відрахована з цього закладу або
не була зарахована до нього (додаток 2).
4. Для підтвердження права дитини, яка проживає/перебуває на території
обслуговування закладу, на її першочергове зарахування, один із батьків
дитини має подати разом із заявою один з таких документів:
1) копія одного з документів, до яких вносяться відомості про місце
проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення
громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове
проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує
додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист)
одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання на
території обслуговування закладу (під час подання документів пред’являється
оригінал відповідного документа);
2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини
або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації
місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
4) копія документа, що засвідчує право на проживання дитини, одного з
батьків дитини на території обслуговування закладу освіти: право власності на
відповідне житло або право на користування ним (договір на користування
житловим приміщенням має бути нотаріально посвідчений (крім договору на
користування кімнатою в гуртожитку) або зареєстрований відповідно до
статті 158 Житлового кодексу УРСР). Під час подання заяви пред’являється
оригінал відповідного документа.
Забороняється вимагати для підтвердження місця проживання будь-які
інші документи.
Право на першочергове зарахування дітей, які є рідними братами та/або
сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників
цього закладу освіти, підтверджується в установленому законодавством
порядку.
У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено,
діти можуть бути зараховані до закладу освіти лише на вільні місця, що
визначаються в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом
України «Про загальну середню освіту».
5. Заклад освіти має вжити вичерпних заходів для зарахування таких
дітей, зокрема, ініціювати перед органом, у сфері управління якого перебуває
заклад освіти, відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), у тому числі
інклюзивного чи спеціального, та/або внести необхідні зміни в організацію
освітнього процесу, зокрема, запровадження змінності у навчанні, інших (крім
денної) форм здобуття освіти. Якщо після вжиття закладом освіти вичерпних
заходів усі діти, які мають право на першочергове зарахування, не можуть бути
зараховані, зарахування дітей відбувається за датою народження (в першу
чергу, діти, старші за віком).
6. Зарахування на вивільнені після 15 червня місця відбувається у такому
порядку:
до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове
зарахування відповідно до цього Порядку;
впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про
зарахування.
Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць
оприлюднюється відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.
7. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на
вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

