
Батькам майбутніх першокласників

Зарахування дітей до 1-их класів на 2023-2024 н.р. відбуватиметься згідно з Порядком
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 05 травня 2018 року за № 564/32016 та наказом Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Про
прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності
територіальної громади міста Києва у 2023 році” від 20 лютого 2023 року №22.

Цього року наш заклад освіти набирає 2 перших класи.
Загальна кількість місць в 1-ших класах на 2023-2024 н.р. - 60 місць.

25 березня 2023 року та 01 квітня 2023 року о 10.00 год
запрошуємо на День відкритих дверей

Прийом документів в перший клас розпочнеться 27 березня 2023 року за попереднім
записом, який

можна зробити з 20 березня 2023 року через реєстраційну форму (перейти за
покликанням).

Документи для зарахування до 1 класу

1. заява одного з батьків дитини подана особисто (з пред’явленням документа, що
посвідчує особу заявника);

2. копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється
оригінал відповідного документа);

3. оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о
«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089,
де наявні:

� штамп та кругла печатка лікувального закладу та особиста печатка лікаря,

� група з фізичної культури,

� є висновок лікаря-педіатра про можливість дитини відвідувати заклад загальної
середньої освіти.

4. копія медичної довідки 063 (карта профілактичних щеплень).

Право на першочергове зарахування до 1 класу мають діти:

- місце проживання яких, чи одного з батьків, на території обслуговування закладу
освіти підтверджене документально;

- які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- які є дітьми працівників цього закладу освіти;
- випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти ДНЗ №32, ДНЗ №131 (по 3

особи)

- діти випускників школи.



Територія обслуговування, що закріплена за закладом освіти

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
від 21.12.2022 №385 «Про організацію обліку учнів та закріплення територій
обслуговування за закладами загальної середньої освіти району»
https://golos.kyivcity.gov.ua/files/2022/12/29/385.pdf

Проспект Голосіївський № 5-48
вул. Деміївська №13
проспект Валерія Лобановського №196

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал
одного  з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

- 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, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків
дитини чи законних представників;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи
законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації
місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2
березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з
додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1
жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник
України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право
власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір
купівлі-продажу житла тощо);

- рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування
житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця
проживання;

- документ, що засвідчує право користування житлом (договір
найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей
цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації
відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального
посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною
особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

- довідка про проходження служби у військовій частині (за формою
згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207);

- акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування,

https://golos.kyivcity.gov.ua/files/2022/12/29/385.pdf
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пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р., №
76, ст. 2561);

- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини
та/або одного з її батьків чи законних представників.

Довідки за телефоном: 044 525-84-59 в робочий час з 9.00 до 18.00 год,.
- для листування school85.kiev@gmail.com
-

mailto:school85.kiev@gmail.com

