
 

 

 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

04.02.2022                                                             № 75-од 

Про зарахування  дітей до 1-го класу 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

ім. Юрія Федьковича у 2022-2023 н.р. 

 

На виконання статті 53 Конституції України,  статей 12, 13 Закону 

України «Про освіту»,  статті 18 Закону України «Про загальну середню 

освіту» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. 

№ 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти», з метою  впровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова 

українська школа», з метою забезпечення доступності здобуття загальної 

середньої освіти та організованого прийому  дітей до 1-го класу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оприлюднити на інформаційному стенді та на сайті закладу освіти 

інформацію про закріплену територію обслуговування для забезпечення права 

кожної дитини, яка проживає на цій території на здобуття освіти. 

До 01.03.2022 року 

2. Розпочати прийом заяв батьків до 1 класу за формою, наведеною в 

додатку 1, та згоду на обробку персональних даних, наведеної у додатку 2, та 

документів про зарахування дітей до 1-го класу  з 01.04.2022 року та 

завершити  31.05.2022 року  

3. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

3.1. з метою формування мережі 1-х класів проаналізувати реєстр майбутніх 

першокласників. 

3.2. з метою формування прогнозованої мережі 1-х класів вести попередній 

реєстр майбутніх першокласників на основі аналізу отриманих списків дітей з 

території обслуговування, враховуючи кількість звернень батьків. 

3.3. провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх 

першокласників та розмістити відповідні оголошення в закладі та на веб-сайті 

щодо процедури зарахування дітей до 1-х класів,  відповідальності за повноту і 

достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу та 



права письмового оскарження неправомірної відмови у зарахуванні до закладу 

освіти. 

3.4. зарахувати усіх дітей, якщо станом на 31.05.2021 кількість поданих заяв 

не перевищує загальної кількості місць у прогнозованих 1-х класах та видати 

наказ про попереднє зарахування (без реєстрації в алфавітній книзі), список 

зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити виключно в закладі 

освіти. 

3.5. розпочати процедуру зарахування дітей, якщо станом на 31.05.2021 

кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 1-х класах, за 

такими правилами: 

3.5.1.  зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на території 

обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є 

братами/сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми 

працівників цього закладу освіти. 

3.5.2. оприлюднити впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на 

інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу 

список зарахованих учнів. 

3.5.3. для батьків дітей, які не входять до території обслуговування закладу та 

не мають права першочергового зарахування видається довідка, наведена у 

додатку 3, в якій підтверджується, що дитина не може бути зарахована 

3.6. повідомити письмово відділ освіти, культури, медицини та спорту 

Вижницької міської ради  про формування окремих класів та за якими 

освітніми програмами будуть навчатися. 

3.7.  вжити заходів щодо раціонального використання наявних у закладі 

освіти приміщень або ініціювати перед  відділом освіти, культури, медицини та 

спорту Вижницької міської ради: 

- відкриття додаткового класу, у тому числі інклюзивного; 

- внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу; 

- вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням. 

3.8. видати наказ про зарахування учнів до 1-х класів 2022-2022 навчального 

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

електронного реєстру. 

  До 01.09.2022 року 

 

4. Лаборанці сайту Вадилюк І.Ю. даний наказ розмістити на інформаційному 

сайті закладу. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                          Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: 

__________ Іричук Г.Г. 

__________ Вадилюк І.Ю. 



Додаток 1                                                                                         

до наказу  

від 04.02.2022 

№75-од 

 

 

 
 

 
 

 

Директорці Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

імені Юрія Федьковича Сичовій О.Ю. 

________________________________ 
                        (ПІП заявника) 
який (яка) проживає за адресою:__________  

______________________________________ 
            (адреса фактичного місця проживання) 
Контактний телефон: ___________________ 

 

Заява 
Прошу зарахувати _________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

до 1 класу, який(яка) фактично проживає за адресою  ______________ 

___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

На початкову форму здобуття освіти. Підтверджую достовірність 

інформації, зазначеної в заяві та у наданих до заяви документах. 

 

Додатки: 

1). Копія свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу; 

2). Медична довідка №086-1/0 ( уразі подання разом із заявою); 

3). Копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку 

дитини з особливими освітніми потребами (у разі наявності); 

4). Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування 

дитини(для підтвердження права на першочергове зарахування). 

5). Згода батьків або законних представників на обробку персональних 

даних їх неповнолітньої дитини. 

 

       __________________                              __________________ 
                            (дата)                                                                                   (підпис) 

 

 



                                                                                                             Додаток 2                                                                                         

до наказу  

від 04.02.2022 

№75-од 

 

 

 

                                                                 ЗГОДА 

батьків або законних представників на обробку персональних даних їх 

неповнолітньої дитини 

 

Я, _________________________________________________________           
                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

паспорт серія _______ № ___________________, виданий ____________ 

______________________________________________________________ 

як____________________________________________________________ 
(зазначити батько/мати (законний представник)) 

 

даю згоду  Вижницькому закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів ім. Юрія Федьковича Вижницької міської ради Вижницького 

району Чернівецької області на обробку персональних даних.  

 

______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

свідоцтво про народження дитини. 

серія ________ №___________, видане ____________________________ 

______________________________________________________________ 
 

у тому числі із застосуванням автоматизованих засобів, 

ідентифікаційних даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, місце 

навчання тощо), паспортних даних та/або даних свідоцтва про 

народження для зарахування дитини до першого класу початкової 

школи Вижницького закладу загальньої середньої освіти І-ІІІ ступенів 

ім. Юрія Федьковича Вижницької міської ради Вижницького району 

Чернівецької області відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 

року № 367. 
 

Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть 

бути передані третім особам  у випадках, передбачених 

законодавством.. Передача персональних даних третім особам у 

випадках, не передбачених законодавством, здійснюється за 

погодженням із мною або дитиною після досягнення нею повної 

цивільної дієздатності. 

 

        ____________ 20 ____ р.                                _______________ 
                                                                                              (підпис) 



 Додаток 3                                                                         

до наказу 

від 04.02.2022 

№75-од 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 __________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                      (ПІП заявника) 

 який(ка)проживає за адресою: 

___________________________________   

___________________________________  

  (адреса фактичного місця проживання) 

Контактний телефон:_________________ 

 

Повідомлення 

 

Повідомляю Вас про те, що згідно наказу МОН України від 16.04.2018 

року № 367 «Про порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти» та листа-роз'яснення МОН України на першочергове 

зарахування до школи мають діти 6-7 річного віку, які проживають на 

закріпленій території обслуговування. 

Дана заява буде розглянута після набору дітей 6-7 річного віку, які 

закріплені за закладом, при наявності вільних місць до 15.06.2021 року. 

 

 

Директорка закладу    Оксана СИЧОВА 

 

 

 

Ознайомлено:_______________ 
 


