
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА ГІМНАЗІЯ № 3 
                                    

НАКАЗ 
 

від 22 квітня  2022 року                                      м. Житомир                                         № 59 
 

Про прийом дітей до 1 класу гімназії  

на 2022 – 2023 навчальний рік 
 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

(розділ ІІ «Доступність повної загальної середньої освіти» статті 6, 8, 9), «Про захист 

персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19)», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», 

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 р. № 367, з урахуванням указу 

Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, Указу 

Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.03.2022 року № 2119-

ІХ, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 року № 274 «Про деякі 

питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах 

воєнного стану в Україні», наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 

20.04.2022 року № 72 «Про прийом дітей до 1-го класу в заклади загальної середньої 

освіти Житомирської об’єднаної територіальної громади на 2022-2023 навчальний рік» та 

з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей 

в 1-й клас гімназії у 2022 – 2023 навчальному році 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити 01 травня 2022 року датою початку прийому заяв про зарахування дітей до 

1-го класу гімназії на 2022 – 2023 навчальний рік. 

2. Визначити  30 червня 2022 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до  

1-го класу гімназії на 2022 – 2023 навчальний рік. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Наталії ШИЛІНІЙ: 

3.1. Забезпечити організований прийом заяв до 1-их класів гімназії у відповідності до 

нормативних документів та постійний контроль за дотриманням правил прийому 

дітей до закладу.   

3.2. Залучити до прийому документів медичну сестру Любов Шевчук та вчителів 

початкових класів, а саме: Ірину Арістову, Олену Соломонюк, Ірину Мартинчук.  

3.3. Забезпечити зарахування до 1-го класу гімназії в першу чергу: 

- дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене 

відповідним документами (Наказ ДО ЖМР від 20.04.2022 р. № 72 п.3.6., Порядок 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367); 

- дітей працівників гімназії; 



- дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів, які 

здобувають освіту в гімназії.  

3.4. Вважати такими, що проживають на території обслуговування гімназії, мешканців, 

що мають постійну реєстрацію та зареєстровані внутрішньо переміщеними 

особами. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є 

внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстровані на території закладу, 

сприяти їх реєстрації.  

3.5. У випадку, коли кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову 

загальну кількість місць у 1-х класах та спроможність закладу, спрямовувати 

батьків або осіб, що їх заміняють, до департаменту освіти, який запропонує на 

вибір батьків перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до 

місця їх проживання.   

3.6. Донести до батьків або осіб, що їх заміняють, інформацію, що держава гарантує 

здобуття загальної середньої освіти в закладі тієї територіальної громади, де 

зареєстрована особа, у тому числі і як внутрішньо переміщена, та за найбільш 

безпечною для дитини формою навчання, що може забезпечити заклад освіти.   

3.7. Після першочергового зарахування дітей до 1 класу зарахування на вільні місця 

проводити у порядку надходження заяв.  

3.8. Довести до відома батьків або осіб, які їх заміняють, що:  

3.8.1. відповідно до ст. 9 розділу ІІ Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» зарахування дітей до початкової школи здійснюється на безконкурсній 

основі;  

3.8.2. для зарахування учнів до навчального закладу подаються:  

- заява встановленого зразку,  

- згода на обробку персональних даних,  

- копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється 

оригінал відповідного документа),  

- оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу 

про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 

2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 

2010 року за № 794/18089. У випадку подання копії документів оригінали 

мають бути подані до видання наказу про зарахування;  

- копія медичної довідки за формою № 063 (карта профілактичних щеплень). 

3.8.3. за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що 

подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, 

яка їх подає (батьки або особи, що їх заміняють);  

3.8.4.  зарахування дітей до гімназії за наказом директора відбувається до початку 

навчального року. 

3.9. Забезпечити та організувати зарахування учнів, які вимушені були змінити місце 

навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні 

чи за її межами, подання до гімназії необхідних документів (сканованих копій чи 

фотокопій) нарочним, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи 

у будь-який інший спосіб.  



3.10. Діти або один із батьків/осіб, що їх заміняють, які мають довідку про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, 

посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або 

якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, 

визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються до закладу 

без подачі зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження 

дитини для сприяння в його оформленні проінформувати директора гімназії, 

соціального педагога та органи опіки і піклування за місцем проживання дитини 

чи місцезнаходженням закладу.  

3.11. Продовжити роботу щодо забезпечення наступності між дошкільною та 

початковою ланкою освіти (спільні педагогічні наради, взаємовідвідування уроків 

та занять, робота спільного консультаційного пункту тощо). 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Наталії ШИЛІНІЙ, вчителю 

інформатики Оксані ШАТЕЛЮК:  

4.1. Протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх 

заміняють, з порядком зарахування до закладу, його статутом та іншими 

нормативними документами, що регламентують організацію освітнього процесу.  

4.2. Оприлюднити на веб-сайті гімназії інформацію про закріплену за закладом 

територію обслуговування, спроможність закладу освіти, наявність вільних місць. 

4.3. Для батьків майбутніх першокласників на сайті гімназії, дошці оголошень, на 

зручних для огляду локаціях до 01.05.2022 року розмістити інформацію про 

порядок прийому дітей до 1-х класів.  

5. Медичній сестрі Любові ШЕВЧУК перевіряти медичні документи, подані батьками 

або особами, які їх заміняють.  

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

      Директор міської гімназії № 3                                                    Марія ДОРОШКО         

 

 

 

 

  


