
                                                                                                                                                                    

 

       
                                        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, затвердженим наказом  

                                      Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18 

 

                                                                                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                           

                     

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

До уваги батьків майбутніх п’ятикласників!   

Прийом заяв про зарахування до 5-х класів закладів загальної середньої освіти відбувається з 01.04.2015 до 31.05.2021 

до початку 
навчального 

року −

діти, які мають 
право  на 

першочергове 
зарахування

впродовж 
навчального 

року −

у порядку 
надходження 

заяв про 
зарахування

 

На вільні місця 

зарахування 

відбувається у 

порядку: 
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•зарахування усіх дітей ( у 
разі якщо кількість 
поданих заяв не 
перевищує загальної 
кількості місць у п’ятих 
класах)
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•проведення конкурсного 
відбору (у разі, якщо кількість 
поданих заяв перевищує 
загальну кількість місць у 
п’ятих класах) Н
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•зарахування за 
результатами 
конкурсного відбору

 
Після 15.06.2021 зарахування на вільні місця 

(за умови їх наявності) відбувається за 

результатами конкурсного відбору 

Після 31.05.2021 зарахування на вільні 

місця (за умови їх наявності) відбувається 

у порядку надходження заяв 

Видання наказу про 
переведення до  5-го класу 

учнів 4-го класу  цього самого 
закладу освіти

У разі створення    
додаткового  п’ятого класу 
оголошення про проведення 

конкурсного відбору 
оприлюднюється на сайті 

закладу (не пізніше 
01.06.2021) та зарахування 

відбувається у такому 
порядку:

           Звертаємо увагу! 
Перелік закріпленої  території обслуговування за                                                                                                                                                                           

закладами загальної середньої  освіти комунальної                                                                                                                                                                     

власності територіальної громади м. Одеси у 2021 році-                                                                                                                                                                                         

-  https://osvita-omr.gov.ua/znz/ 
 

Необхідні документи для вступу:

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

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

