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НАКАЗ №09 

 Від 10.03.2023 

Про організацію роботи щодо 
зарахування дітей до 1-го класу 
 2023/2024 навчального   року 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», відповідно до Порядку зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, з метою забезпечення 
доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому 
дітей до 1-го класу  

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити 27 квітня 2023 року датою початку приймання заяв про 
зарахування дітей до 1-го класу на 2023/2024 навчальний рік. 

2. Визначити 29 травня 2023 року останнім днем подачі заяв про 
зарахування дітей до 1-го класу на 2023/2024 навчальний рік. 

3. Вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу 1 розділу II 
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 
367, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце 
проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а 
також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами, а також 
дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітей працівників цього 



закладу освіти, чи випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти 
(за його наявності); 

4. Призначити відповідальною за організацію роботи щодо набору 
дітей до 1-го класу 2023-2024 н.р. т.в.о. заступника директора з 
навчально-виховної роботи Чуприну Ірину Василівну. 

5. Відповідальній за організацію роботи щодо набору дітей до 1-го 
класу 2023-2024 н.р. Чуприні І.В.: 
          5.1. Забезпечити організацію зарахування дітей до 1-го класу відповідно 
до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 
(далі - Порядок зарахування). 

      5.2. Організувати прийом заяв від батьків для зарахування дітей до 1 
класу та документів за зразком згідно з додатком 1 до Порядку зарахування.  

                                       З 27.04.2023 по 29.05.2023 р. 
         5.3. Повідомити письмово відділ освіти про формування  класу, який 
буде навчатися за освітньою  програмою, затвердженою Державною 
службою якості освіти України. 

6. Зарахувати усіх дітей, якщо станом на 29.05.2023 року кількість 
поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у прогнозованому 1-му 
класі, та видати наказ про попереднє зарахування (без реєстрації в алфавітній 
книзі), список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити 
виключно в закладі освіти. 

  01.06.2023року 
 

7. Якщо станом на 29.05.2023 року кількість поданих заяв перевищує
загальну кількість місць у 1-му класі: 

 7.1. Провести процедуру зарахування дітей: 
- відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ  Порядку

  До 01.06.2023 року

До 15.06.2023 р.
- відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ 
Порядку

8.Чуприні І.В., т.в.о заступника директора з навчально-виховної роботи:
8.1. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей, оприлюднити

на  офіційному сайті закладу: 
- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які
претендують на вільні місця;
- наказ керівника закладу загальної середньої освіти про утворення
конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.
       8.2. Забезпечити постійне інформування батьків про організацію 
прийому та зарахування дітей до 1 класу на веб-сайті закладу. 
       8.3. Оприлюднити на сайті закладу освіти інформацію про закріплену 
територію обслуговування для забезпечення права кожної дитини, яка 



проживає на цій території, на здобуття освіти у найбільш доступному та 
наближеному до місця проживання закладі освіти. 

  До 27.04.2023 р. 
       8.4.Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків 
майбутніх першокласників та розмістити відповідні оголошення на вебсайті 
щодо процедури зарахування дітей до 1-го класу,   відповідальності за 
повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до 
закладу. 

  До 27.04.2023 р. 
9.Видати наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2023/2024 навчального

року із внесенням їх персональних даних до алфавітної книги закладу освіти 
та електронного реєстру. 

До 01.09.2023 року 
10. Координацію дій щодо виконання цього наказу покласти на  т.в.о.

заступника директора з навчально-виховної роботи Чуприну І.В., контроль – 
залишаю за собою. 

Т.в.о. директора закладу       Валентина Дмитренко 




