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Зарахування до першого класу
в 2019 році: крайні дати
29 березня

30 квiтня
31 травня
Не пiзнiше
1 червня

До 1 червня
включно

4-5 червня

5-10 червня
До 15 червня

Оприлюднити інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, його спроможність, кількість учнів
і наявність вільних місць у кожному класі (п. 7 розд. І Порядку).
Почати прийом документів для зарахування дітей до закладу
освіти (п. 6 розд. І Порядку).

Завершити прийом документів для зарахування дитини
до закладу освіти (п. 1 розд. ІІ Порядку).

Видати наказ про зарахування усіх дітей, якщо кількість заяв
не перевищує загальної кількості місць у першому (перших)
класі (класах) (п. 2 розд. ІІ Порядку).
Зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на території
обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей,
які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей,
які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників
цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності) — якщо кількість
заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших)
класі (класах) класах (пп. 1 п. 3 розд. ІІ Порядку).

Оприлюднити на інформаційному стенді та веб-сайті:
––список зарахованих учнів;
––дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
––інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які
на них претендують;
––наказ про утворення конкурсної комісії у складі трьох осіб
для проведення жеребкування (п. 4 розд. ІІ Порядку).
Провести жеребкування (за потреби) (розд. ІІ Порядку).

Отримати від батьків дітей, яких зараховують на вільні місця, документи, визначені підпунктами 2-4 пункту 4 розділу І
Порядку.
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Зарахувати:
––дітей за результатами жеребкування, які не проживають
на території обслуговування закладу (пп. 2 п. 3 розд. ІІ Порядку);
––дітей на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) і тих дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовує
заклад освіти та яку затвердила Державна служба якості
освіти України (пп. 3 п. 3 розд. ІІ Порядку).
Зараховувати на вільні місця:
––до початку навчального року — дітей, які мають право
на першочергове зарахування;
––протягом навчального року — у порядку надходження заяв
про зарахування.
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Якщо термiн, визначений
порядком, затвердженим
наказом МОН вiд 16.04.2018
№ 367, припадає на вихiдний,
святковий або iнший неробочий
день, то вiдповiдну дiю слiд
зробити не пiзнiше першого
за ним робочого дня.

Iнформацiю
про наявнiсть вiл
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бочих
днiв з дня появи
вiльного (вiльних
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Примітка. С
 кладено відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти, затвердженого наказом МОН від 16.04.2018 № 367 (Порядок).

