
Механізм зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти визначено Порядком зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти (далі - Порядок зарахування), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

від 16 квітня 2018 року № 367.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18 
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- заява про зарахування за встановленим зразком

- 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

- оригінал або копія документа про освіту

Зарахування дітей до 5-го класу закладу освіти  І-ІІ або І-ІІІ ступенів 

Проводиться після видання 
наказу про переведення до  5-го 

класу учнів 4-го класу  цього 
самого закладу освіти 

не пізніше 15.06.2020. 

На вільні місця (у разі їх 
наявності) діти зараховуються у 

такому порядку:

 до початку навчального року -
діти, які мають право на 

першочергове зарахування;

 впродовж навчального року - у 
порядку надходження заяв про 

зарахування.

У разі створення додаткового 
(додаткових) п’ятого (п’ятих)  
класу (класів) оголошення про 

створення класу (класів) та 
кількість місць оприлюднюється 

на сайті закладу 

не пізніше 15.06.2020.

Подання документів для зарахування до 5-го класу здійснюється по 22.06.2020

• конкурсний відбір не проводиться

• 23.06.2020 видається наказ про зарахування усіх дітей

У разі, якщо кількість поданих, станом 
на 22.06.2020, заяв не перевищує 

загальної кількості місць у п’ятому 
(п’ятих) класі (класах) закладу освіти

• по 23.06.2020 заклад освіти оприлюднює оголошення 
про проведення конкурсного відбору

• конкурсний відбір проводиться відповідно до пунктів 
2-16 глави 4 розділу ІІ Порядку зарахування

У разі, якщо кількість поданих, станом 
на 22.06.2020, заяв перевищує 

загальну кількість місць у п’ятому 
(п’ятих) класі (класах) закладу освіти

зараховуються діти, 
які пройшли 
конкурсний відбір

зарахування на вільні місця (за умови їх 
наявності) відбувається відповідно до 
Порядку зарахування.

До   
06.07.2020

Після 
06.07.2020

З 23 червня по 06 липня 2020 року  заяви про зарахування дітей не приймаються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18

