ЗАIIОРIЗЬКА MICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
вул. НезаJIежноi Украihи, 39Б, м. Запорiжжя, 69037
тел. (061) 224-08-з5, факс: (06l) з2-52-20, E-mail: reception.don@zp.sov.ua. Код

30.03.?0?1

нАкАз
м. Запорiжжя

еДРПоУ з75'lз094

Jt 7?р

Про зарахування дiтей до першоIо класу
закладlв загurльноl середньо1 освlти
пл. Запорiжжя у 202l роцi

На виконання Конститучii
Украiни (ст.53),_законiв УкраiЪи 5Про ocBiTy>>,
<Про повну загальну- -сер.еднfо ocBiiy>>, ?Про внесенirя змlн
до деяких
закЪнодавчЙх aKTiB {KpbiHg, спрямованих на запобiгання виникнення
(COVID-l9)).
i поширення KopoHaBipycHoi
хвоЬоби

постанови Кабiнетч
оПро заlв9рдЙення Порядку веденн'я
наказу lvllнlcTepcTBa освlти l науки
Ns16.04.2018
3б7
затвердження
зарахувайнд,
Iц4чц
Ед та переведе.ння учн11. до держзвнит та ГIорядку
ВЦРахування
комунаJIьних закладiв
освlти для здооуття пов_ноl загально1 середньо1 освlти). вlдповlдно до рlшення
виконавчого комiтезу Запорiзькоi MicbKoi ради влiд 29..03.292|. М 1d5 ..Про
рцер_ецццлзм11l до_рiщqння Ёиконавчого KoMiTeTy Запорiзько[ MicbKoi радg Ёiд
23,11.2020 J\Ъ 472 кПро внесення змiн до рlшення виконавчого комlтетч
j{b 525'(Пр9 органiзаl.tjю облiку
дiтеЙ
]апорiзькоi MicbKoi ради вiд26.11.2018
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв .у м. Запорiжжя>>>>, згiдно лq _ fiрцаlgм
департамеFту освiти i наухЙ_Запорtзькоl мlськоi ilали вiд J0.03.2!J2T J_ф 71р
lqlp.O ЗаКРlППеННЯ ТеDИТОрlи оОслуговування за закладами освlти м. запорiжжя у.
202l роцi), з метою забеЪпеченнil прЬва цромадян на здобуття повноi зага.гrьноi
середньо1 освlти
IЩiH.icTpig У5раiн.и вiд 1З.Q9.2017 Nd 684
9_ОЛlЦУ ДlТеИ ШЦLлЬЦgгq вlку та -уПроучнlв),

НАКАЗУЮ:

1. Визначити датою початку приймання заяв для зарахування

дiтей

До першого (перших) класу (класiв) закладiв загапъноi середньоi освiти MicTa
30 квiтня 2021, року.
'2. Встановити TepMiH приймання заяв для зарахування
дiтей до першого
(перших) класу (класiв) закладiв загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя
та оформлення Bcix необхiдних документiв до З1.05.2021, пiсля 15 червня (для
зарахування на вiльнi мiсця).

3.

Начальникам територiальних вiддiлiв освiти департаменту освiти i науки
ЗаПОрiзькоТ MicbKoi ради, керiвникам закладiв загагlьноi середньiri освiти
м. Запорiжжя:
3.1 оприлюднити iнформацiю про строки приймання заяв для зарахування
дiтеЙ до першого (перших) класу (класiв) закладiв загапьноi середньоi освiти
на офiцiйних вебсайтах територiальних вiддiлiв освiти;
до 02.04.202l

2

З.2 забезпечити

Iшироке iнформування батькiвськоi громадськостi щодо
УМов приЙмання заяв для зарахування дiтеЙ до першого_(перчlих) класу (класiв)
закладiв загальноi середньоТ освiти м. Запорiжжя шляхом використацня
pecypciB iHTepHeTy (в тому числiо cTopiHoK закладiв освiти в соцiа"гlьних
rvrережах), засобiв масовоi iнформацii;
3.3 ВЖити Вичерпних заходiв цIодо створення умов для зарахування дiтей

до 1 класу вiдповiдно до закрiппеноi за пiдпорядкованими закладами освiти
територiями;
3.4 надати до управлiНня з питань розвитку освiти департаменту освiти

i

науки Запорiзькоi MicbKoi ради iнформацiю у розрiзi закладiв загагlьноТ
середньоi освiти раЙону щодо: 1) кiлькостi заяв для вступу до першого

(перших) класу (класiв) в TepMiH: 14.05.2021,21.05.202|,28.05.202l; 2) кiлькостi
учнiв, зарахованих до першого (перших) кJIасу (класiв) у розрiзi закладiв
загальноi середньоI освiти району в TepMiH: 0|.06.2021-, |6.06.202|,2L08.2021
4. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя:
4.1 визначити порядок приймання заяв для зарахування дiтей до першого
(перших) класу (класiв) закладiв загальноi середньоi освiти (розробити графiк
ПРиЙмання документiв, передбачити можливiсть попереднього телефонного
(електронного) запису батькiв (або ik законних представникiв) на прийом,
ЗабеЗпечити дотримання протиепiдемiчних заходiв тощо) та довести його до
вiдома |ромадськостi;
до 02.04.202l
4.2 оприлюднити iнформацiю про строки приймання заяв для зарахування
дiтей до першого (перших) класу (класiв) закладу загальноТ середньоi освiти
на офiцiЙному вебсайтi закладу освiти (у ра.зi вiдсутностi вебсайту закладу
освiти - на вебсайтi територiагlьного вiддiлу освiти);
до 02.04.202|
4.З актуалiзувати iнформацiю щодо кiпькостi учнiв у класах; кiлькостi
ВiЛЬНИХ мiсць у кожному з них; територii обслуговування, закрiпленоI за
ЗаКЛаДОМ ОСвiти; перелiку документiв, що пiдтверлжують мiсце проживання
ДИТИНИ, ОДнОго з батькiв на територii обслуговування закJIаду освiти шлл(ом
розмiщеннrl вказаноi iнформацii на iнформацiйних стендах закJIаду освiти та на
ЙОго вебсайтi (у разi вiдсутностi вебсайту закладу освiти
на вебсайтi
територiального вiддiлу освiти);
постiйно
4.4 забезпечити приймання заяв батькiв (або iх законних представникiв)
Та НеОбХiДНИх Документiв, визначених п. 4 роздiлу I Порядку зарахування,
ВiДРаХУвання та переведення учнiв до державних та комун€rльних закладiв
ОСВiТи Для здобуття повноi загальноi середньоi освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 16.04.2018 Ns 367 (д-i - Порядок);
з 0.04.2021 _3 1 .05.2020
4.5 вжити вичерпних заходiв щодо- зарахування ycix дiтей, мiсце
ПРОЖИВання яких на територiТ обслуговування закладу освiти пiдтверджене,
а ТаКОЖ ДiтеЙ, якi е рiдними (усиновленими) братами таlабо сестрами дiтейо якi
ЗДОбУВаЮТЬ ocBiTy у цьому закладi, чи дiтьми працiвникiв цього закJIаду освiти,

-

з

чи випускниками дошкiльного пiдроздiлу цього закладу освiти (у разi його
наявностi);

до 01 .06.202|
4.6 виджи наказ про зарахування дiтей до першого (перших) кпасу
(класiв), якщо кiлькiсть поданих заяв станом на 31.05.2021 р. не перевиIlryе
загальноi кiлькостi мiсць у першому (перших) класi (класах);

0|.06.202l

4,7 оприлюднити список зарахованих учнiв (iз зщначенням ik прiзвищ)

шляхом розмiщення списку на iнформацiЙному стендi в закладi освiти, а також
на офiцiйному вебсайтi закладу освiти (у разi вiдсутностi вебсайту закпаду
освiти - на вебсайтi територiального вiддiлу освiти);
до 0З.06.202|
4.8 оприлюднити iнформацiю щодо наявностi вiльних мiсць у закладi
освiти щляхом розмiщенIuI зазначеноi iнформацii на iнформацiйних стендах
на вебсайтi територiагlьного вiддiлу освiти);

Впродовж2-хробочих днiв з дня зарахування y"rHiB,
з дня появи вiльного мiсця протягом навчаJIьного року
4.9 забезпечити приймання заяв батькiв (або ik законних представникiв)
ДiТей, яКi не проживають на територii обслуговування закладу, для зарахування
на вiльнi мiсця до першого (перших) класу (класiв) (у p*i ix наявностi);
до 31.05.202|, пiсля 15.06.2021, до 01.09.2021
4.10 за наявностi вiльних мiсць у першому (перших) класi (класах)
та за умови утворення окремого (окремих) класу (класiв) здiйснити зарахування
ДiТеЙ, ЯКi не проживають на територii обслуговування закладу освiти,

але мають бажання

здобувати ocBiTy

що використовуеться закладом освiти;

за

освiтньою

процрамою,

до 15.06.2021 включно
4.1I у разi, якщо кiлькiсть поданих заяв станом на 3|.05.2021 перевищуе
ЗаГаЛЬНУ кiлькiсть мiсць у першому (перших) класi (класах), зарахування дiтей
до першого кJIасу здiйснити за наступними правилами:
4.I|.1 зарахувати до першого (перших) класу (класiв) закJIаду освiти
дiтей, мiсце проживання яких на територii обслуговування закладу освiти
ПiДТВеРЛЖене, а також дiтей, якi е рiдними (усиновленими) братами
та/або сестрами дiтей, що здобувають ocBiTy у цьому закладi, чи дiтьми
ПРаЦiВНИкiв цього закладу освiти, чи випускниками дошкiльного пiдроздiлу
цього закладу освiти (у разi його наявностi);
наказ керiвника закJIаду освiтио 01.06.2021
4.|1.2 ВПРОДоВж 01.06.2021
15.06.2021 р. заяви про зарахування дiтей
не прийМати, щО не виклЮчае праВа батькiв подати заяву пiсля 15.06.2021 р.
для зарахування на вiльнi мiсця;
р. *

4.11.3 провести жеребкування

у

перiод

з 07 по

10 червнrI

202]rр.,

забезпечивши неухильне дотримання вимог глави 2 роздiлу II Порядку щодо
Порядку проведення жеребкування для зарахування дiтей до закJIаду освiти
на вiльнi мiсця;

|,

4,||.4 дiтей, якi не проживають на територii

0.06.202 1
обслуговування закJIаду
07 .06.2021

_ 1

0свlти, зарахувати на вlльн1 мlсця за результатами проведеного жеребкування
та за наявностi довiдки закJIаду освiтио на територiТ обслуговування якого
ПРОЖИВае ДИТИНа, ПРО ii вiдрахування з цього закJIаду чи незараховування
до нього;

наказ керiвника закJIаду освiти, до 15.06.202L
4.|2 забезпечити у разi звернення батькiв (або iх законних представникiв)
дитини, яка проживае на територii обслуговування закладу освiти, надання
довiдки про не зарахування (вiдрахування) ло (iз) цього закJIаду освiти;
Впродовж 1 робочого дня з дати
звернення одного з батькiв дитини
4.13 здiЙснюватИ зарахування дiтеЙ до перШого (пеРших) класу (класiв)
на вiльнi мiсця пiсля 15 червня 202L р. у такому порядку:
4.13.1 ДО 01 .09.2020 р. зарахувати дiтей, якi мають право на першочергове
зарахування до першого (перших) класу (класiв);
4.IЗ.2 ВПроДовж навчЕ[льного року зарахування до першого (перших) класу

(класiв) здiйснювати
про зарахуваннrI;

на вiльнi мiсця У

порядку надходження змв

4.I4 забезпечити неухильне дотримання накщу департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 27.09.2018 Ns 406р <Про недопущення

порушення прав дiтей на безоплатне здобутгя освiти>.
5. Начальникам територiальних вiддiлiв освiти департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради:
5.1 ЗДiйснювати координування дiяльностi закладiв загагlьноi середньоi
ОСВiТИ раЙону щодо проведення зарахування дiтей до першого (перших) кгlасу
(класiв) закладiв загальнот середньоi освiти
метою забезпечення
конституцiйного права цромадян на здобуття повноi загальноi середньоi освiти;
03.05.202 1 _0 1 .09.202 1
5.Z ВЖити вичерпних заходiв (вiдкриття додаткового кJIасу (класiв),
внесення необхiдних змiн в органiзацiю освiтнього процесу, вивiльнення
примiщень, що використовуються не за призначенням (у тому числi, щляхом
припинення орендних вiдносин) для зарахування до першого (перших) класу
(КЛаСiВ) ycix дiтей, якi мають право на першочергове зарахування, визначене
пiдпунктом 1 пункту 3 глави 1 роздiлу II Порядку;
Що 15.06.202l, до 01 .09.202]r
5.3. У ВИПаДКУ, якЩо пiсля вжиття вичерпних заходiв щодо створення
необхiдних умов для провадження ocBiTHboi дiяльностi для )пlнiв першого
(ПеРШих) класу (класiв), кiлькiсть дiтей, якi мають право на першочергове
ЗаРаХУВаНня, перевищуе спроможнiсть закладу освiтио запропонувати на вибiр
батькiв перелiк закладiв освiти, максим€tпьно доступних i наближених до мiсця
ik ПРОЖиВання, та сприяти зарахуванню дiтей до обраних ix батьками закладiв
освiти.

з

5.06.202|, 0t.09.202L,
впродовж навчЕtпьного року

Що 01 .06.2021r,

1

5

6'

Начальнику.вiддiлу. управлiння З питань розвитку освiти
департаменту
освiти i науки Запорiзькот Micbkoi
ради Сизоненкоо.А.
6,1 забезпечити координування управлiнськоТ дiяльностi територiальних
вiддiлiв освiти департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi
ради шодо
здiйснеНня процедурИ зарахування дiтей ло .r.рrого (перчrих) *u.y
С*Йi"l

закладiв загальноi середньоi освiти MicTa

з метою

забезпечення

коЕституцiйного права громадян на здобуття повноi заг€шьноi середньоi
освiти;
6,2 ЗДiЙСНЮВаТИ МОНiТОринг стану зарахування дiтей до .r.ршого (перших)
(класiв) закладiв загапьноi середriоТ освiти MicTa й"*о1,a
1ласУ
узагаJIьнення
iнформацii територiальних вiддiлЬ освiти департаменту o."iш
науки
Запорiзькоi MicbKoi ради, вибiрковоТ перевiрки стану оприлюднення вiдповiдноi
iнформацiI на вебсайтах закладiв загальноiЪ.р.д"rоi освiти MicTa.
7, Контроль за викоFIанням накЕву покласти на начапьникiв
територiальних вiддiлiв освiти департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbkoT
ради, керiвникiв закладiв загагlьнот середньоi' освiти MicTa.
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