


“Кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є 
обов'язковою. 

Держава забезпечує доступність і 
безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-
технічної, вищої освіти в 
державних і комунальних 
навчальних закладах…”  

 
  



П 
Стаття 12.п.4. «Початкова освіта здобувається, як правило, з 

шести років. Діти, яким на початок навчального року 

виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття 

початкової освіти цього ж навчального року.»emplate 

                        

 Стаття 13,п.1. “Кожна особа має право здобувати початкову 

та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що 

найбільш доступний та наближений до місця проживання 

особи.” 

  

“Право особи здобувати початкову та базову середню освіту 

у державному або комунальному закладі освіти (його філії), 

за яким закріплена територія обслуговування, на якій 

проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право 

особи обрати інший заклад освіти.” 
                

 

                                   

                       

 

                               

 

                             

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закон України “Про  освіту” 
(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 

28.09.2017 ) 



 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого 
самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти 
відповідні території обслуговування і до початку навчального року 
обліковують учнів, які мають їх відвідувати. 

 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти 
проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, 
копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної 
довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту 
(крім учнів першого класу). 

 7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної 
середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти (типи ззсо 
визначені в ст.9) дозволяється проводити на конкурсних 
засадах. 

 Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої 
освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у 
випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний 
рівень загальної середньої освіти перевищує 
спроможність цього закладу. Право на першочергове 
зарахування до початкової школи мають діти, які 
проживають на території обслуговування цієї школи. 
 

 



Початкова школа – заклад освіти І ступеня (або 
структурний підрозділ іншого закладу освіти)… 

 Гімназія – заклад середньої освіти ІІ ступеня (або 
структурний підрозділ іншого закладу освіти)… 

Ліцей – заклад середньої освіти ІІІ ступеня (або 
структурний підрозділ іншого закладу освіти), що 
забезпечує профільну середню освіту. 

 Початкова школа, гімназії і ліцеї можуть 
функціонувати як окремі юридичні особи або як 
структурні підрозділи іншого закладу освіти. Ліцеї 
функціонують, як правило, як самостійні юридичні 
особи. 

ЗЗСО, що реалізує освітні програми на декількох рівнях 
зсо, має тип закладу вищого рівня, на якому 
провадиться освітня діяльність. 

 



 Спеціальна школа – заклад ззсо для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку 

 Санаторна школа – заклад ззсо з відповідним  

   профілем для дітей, які потребують тривалого 

лікування 

Школа соціальної реабілітації 

Навчально – реабілітаційний центр. 



Спеціалізована мистецька школа (І-ІІІ або ІІ-ІІІ) 

Школа – інтернат спортивного профілю (І-ІІІ 
або ІІ-ІІІ) 

Професійний коледж спортивного профілю 

Професійний коледж культурологічного або 
мистецького спрямування 

 Військовий ліцей, ліцей з посиленою 
військово – фізичною підготовкою – заклад 
спеціалізованої освіти ІІ-ІІІ або ІІІ ступенів 
військового профілю для дітей з 13 років 

Науковий ліцей, науковий ліцей інтернат – 
заклад спеціалізованої освіти ІІ-ІІІ або ІІІ 
ступеня наукового профілю. 



“Уповноважені органи закріплюють 

територію обслуговування за знз, 

що належать до сфери їх управління 

(крім знз, зарахування до яких 

здійснюється виключно за 

результатами конкурсного відбору 

або за направленнями в 

установленому порядку”. 

 



Наказ ДОН,молоді та спорту КМДА 

від 19.01.2018 № 25 “Про 

організаційні заходи щодо прийому 

до 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти міста Києва у 2018 

році” 
 

(Наказ МОН України від 21.12.2017  

№ 1649 “Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких наказів”  

(відмінено наказ МОН від 07.04.2005  “ 240 

“Про прийом дітей до 1 класу знз”) 



Заходи Терміни 

виконання 

Визначення територій обслуговування (проведення оперативних нарад, 

ознайомлення керівників ззсо із законодавчою базою, консультування 

ззсо, підготовка проекту розпорядження ШРДА “Про закріплення територій 

обслуговування за ззсо” тощо) 

До 20.02.2018 

РУО,ЗЗСО 

Опрацювання списків дітей 5-7 років, зареєстрованих у районі, які 

планують поступати до 1-х класів з 01.09.2018 року; визначення 

майбутнього контингенту першокласників (інформування РУО про 

очікуваний контингент першокласників з розрахунку по 30 учнів у класі) 

До 20.02.2018 

ЗЗСО спільно з 

РУО 

Підготовка та опрацювання списків вихованців ДЗО Шевченківського 

району, які постійно проживають в районі та планують навчатись в 1-х 

класах у 2018-2019н.р. 

До 20.02.2018; 

ДЗО,ЗЗСО,РУО 

Визначення та аналіз мережі 1-х класів 2018-2019н.р. (з розрахунку по 30 

учнів у класі) та змінності навчання (к-ть класів,к-ть учнів,к-ть 

педпрацівників) 

 

До 01.03.2018 

ЗЗСО,РУО 

 

Проведення педагогічних рад щодо прийому учнів до 1-х класів та 

прийняття управлінських рішень щодо забезпечення здобуття початкової 

освіти дітьми 6-7 років, які проживають на відповідній території 

обслуговування (незалежно від їх к-ті) з урахуванням рішень педрад та 

особливостей закладу (можливість ІІ зміни тощо). 

До 01.03.18 

ЗЗСО,РУО 

 

 



Заходи Терміни 

виконання 

Надання інформації в РУО: 

-про прогнозовану к-ть майбутніх першокласників; 

-про кількість 1-х класів; 

-про к-ть вакансій педпрацівників; 

-прийняті управлінські рішення щодо забезпечення здобуття 

початкової освіти дітьми, які проживають на відповідній території 

обслуговування 

До 

16.03.2018, 

ЗЗСО 

Оприлюднення на сайтах та стендах ЗЗСО, сайті РУО інформації про 

закріплення територій обслуговування та управлінських рішень про 

прийом дітей до 1-х класів у 2018 році 

До 

26.03.2018 

Проведення роз”яснювальної роботи серед мешканців мікрорайону 

щодо особливостей прийому до перших класів у 2018 році 

26.03.2018- 

22.04.2018, 

 



Заходи Терміни 

виконання 

Прийом документів (заява батьків,копія свідоцтва про 

народження дитини, оригінал медичної довідки) від батьків 

дітей, які проживають на закріпленій території 

обслуговування, з урахуванням рішень педагогічних рад 

23.04.2018-

31.05.2018 

 

Проведення зарахування дітей до 1-х класів за рішенням 

педагогічних рад 

23.04.2018-

31.05.2018 

Прийом заяв батьків на вільні місця та проведення 

зарахування учнів відповідно до п.7 статті 18 Закону України 

“Про загальну середню освіту 

01.06.2018-

15.06.2018 

Видання наказу про розподіл дітей на класи та зарахування до 

них учнів 

 

До 

01.09.2018 

 


