
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

30 квітня 2021 року                                  м. Житомир                                                   №117 

 

Щодо прийому до 1-х класів 

 школи у 2021 році 

 

         Згідно наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 01.03.2021 року 

№52 «Про прийом дітей до 1-го класу  в заклади загальної середньої освіти Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 навчальний рік» прийом заяв про 

зарахування дітей до 1-го класу на 2020-2021 начальний рік проводиться з 1 квітня  по 31 

травня 2021 року. При цьому враховуються вимоги нормативних документів: 

- Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіт і науки України від 16.04.2018 № 367; 

- Рішення виконавчого комітету Житомирської міської  ради 17 лютого 2021 року № 

106 «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої  

освіти Житомирської емської об’єднаної територіальної громади»; 

- Рішення Житомирської міської ради від  26.05.2020 № 583 «Про затвердження 

Порядку надання Житомирською міською територіальною громадою освітніх та 

інших послуг»; 

- Наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 01.03.2021 року № 52 

«Про прийом дітей до 1-го класу в заклади загальної середньої освіти Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік». 

Відповідно до вимог вказаних вище документів для зарахування до 1-го класу до 31 

травня один з батьків має особисто подати керівнику закладу, який обслуговує 

територію проживання дитини,  заяву про зарахування, надавши такі документи: 

- паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника; 

- копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її 

особу; 

- оригінал або копію медичної довідки за формою № 086 – 1/о; 

- документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (П.8 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»). 

Першочергове зарахування триває з 31 травня по 1 червня включно. До 31 травня батьки 

мають подати заяву й пакет усіх необхідних документів. Підстави для першочергового 

зарахування : 

а) Діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти 

підтверджене одним із наступних документів: 

- паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина 

України, посвідка на постійне приживання, посвідка на тимчасове 

проживання, посвідчення біженця, 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; 

- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації 

місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків); 

- 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 01.10.2014р № 509 «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб»; 



- 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 законної сили, про надання особі права на 

вселення до житлового приміщення, 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 02.03.2016р 

№ 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 24.09.2008 р №866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини»); 

- акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2004 року 

№ 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2004 року 

за № 703/ 9302); 

- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце 

проживання дитини та/або одного х її батьків чи законних 

представників. 

Б) Діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у 

цьому закладі. 

В) Дітей працівників цього закладу. 

Г) випускники дошкільного підрозділу закладу освіти. 

Якщо на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування: 

- не перевищує загальну кількість місць у 1-х класах школи, то не пізніше 01 червня 

директор видає наказ про зарахування усіх дітей (і тих, чию територію проживання 

обслуговує заклад, і тих, хто претендував на вільні місця); 

- більша, ніж кількість місць у 1-х класах, то включно до 01 червня зараховуються тільки ті 

діти, які мають право на першочергове зарахування. 

      Для тих, хто подав заяви та пакет документів на зарахування на вільні місця до 31 

травня, зарахування на них відбувається за результатами жеребкування – після 01 червня 

до 15 червня включно. Упродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються. 

Жеребкування відбувається з 5 по 10 червня. 

З метою організованого прийому дітей до перших класів у 2021 році у відповідності до 

нормативних документів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Назарчук І.А.: 

1.1.  Під час від батьків прийому заяв про зарахування та документів контролювати 

їх відповідність вимогам: 

-  Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіт і науки України від 16.04.2018 № 367; 



 - Рішення виконавчого комітету Житомирської міської  ради 17 лютого 2021 

року № 106 «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної 

середньої  освіти Житомирської емської об’єднаної територіальної громади»; 

                   - Рішення Житомирської міської ради від  26.05.2020 № 583 «Про затвердження    

Порядку надання Житомирською міською територіальною громадою освітніх та 

інших послуг»; 

        - Наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 01.03.2021 року № 

52 «Про прийом дітей до 1-го класу в заклади загальної середньої освіти 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 

навчальний рік». 

1.2. Вести облік заяв на першочергове зарахування та заяв на вільні місця,  надавати 

в департамент освіти міської ради інформацію до 05.05, 20.05, 31.05, 06.06 та 

15.06 2021 року згідно форми, що надана у листі департаменту від 29.04.2021 

року № 1066 «Щодо прийому дітей до перших класів» 

2. Наказ довести до відома батьківської громадськості засобами електронного зв’язку, 

через сайт школи. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи                                                                         Н.В. Лавриненко 

 

З наказом ознайомлена: 

Назарчук І.А. ______________ 

 

 

 


