
До уваги батьків
першокласників 

2022/2023 
навчального року

Радо вітаємо у шкільній родині закладу!01

Документи до 1-х класів прийматимуться 
з 26.04 по 31.05.2022 (включно) 



      
     Прийом заяв про зарахування дітей до перших класів здійснюється
відповідно до наказу МОН України №  367 від 16.04.2018 "Про
затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення
учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної середньої освіти". 
Переглянути можна тут.

     Територія обслуговування згідно з рішенням виконкому 
Вінницької міської ради від 22.04.2021 № 1005:  
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https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-perevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti


Спроможність закладу - 150 осіб
1-А, Б, Г,Д класи - 

за типовою 
освітньою програмою 

початкової освіти в рамках НУШ
(автор Б. Шиян)

1-В клас - 
за науково-педагогічним 

проєктом «Інтелект України»
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Першочергове 
право 

на зарахування 
мають:

•діти, фактичне місце проживання
яких на території обслуговування
обраного закладу освіти
підтверджено
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•діти працівників 
цього закладу освіти

•діти, які є рідними (усиновленими)
братами та/або сестрами дітей, які
здобувають освіту в цьому закладі



діти, які мають право на першочергове зарахування;
всі діти, якщо загальна кількість поданих заяв не перевищує кількості
можливих місць у перших класах

До 01.06.2021 включно наказом по закладу зараховуються:

2. Прийти до закладу  
з пакетом документів 

за наведеними нижче зразками 
відповідно до категорії 

та програми, 
за якою навчатиметься дитина
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Для складання чіткого й зручного 
графіка прийому заяв необхідно:

Звернутися за  номерами телефонів: 1.
ПН   14.00-17.00    56-13-14

СР, ПТ   10.00-13.00   56-13-14
ВТ, ЧТ   11.00-13.00   097-508-09-03

3. Під час подачі документів
неухильно дотримуватись

основних правил санітарно-
протиепідемічного захисту



для навчання за типовою 
освітньою програмою 

початкової освіти в рамках НУШ

 
Перелік документів, які

необхідно подати06

Зразок заяви ТУТ

1) Заява про
зарахування до 1 класу
(пишеться від руки) за 

 встановленим зразком,
наведеним нижче.

Перелік документів ТУТ

4) Документ, який
підтверджує місце

проживання дитини за
територією 

обслуговування закладу. 
Зразок  ТУТ

6) Роздрукувати та заповнити
від руки документ "Відомості

про  батьків"

2) Копія свідоцтва про
народження дитини

або документа, що
посвідчує особу

здобувача освіти.

3) Оригінал або копію медичної
довідки за формою первинної

облікової документації № 086-1/о 
(у зв’язку з епідемічною 

ситуацією медичну довідку 
можна буде надати 

до 31.08.2022).
5) Роздрукувати і заповнити
документи “Згоди на збір та

обробку персональних даних
учнів, публікації” відповідно

до зразків (на 2 аркушах). 
Переглянути зразки.

https://drive.google.com/file/d/1IVqn6P01G-4TMW4A6EffGFuV6-LCcdcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnLJ4LDhJwg7kpy7TLmh8QglGCVc_AQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aog6n-Cl8jc-ve38N017wNmCD6Ii7yhX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aog6n-Cl8jc-ve38N017wNmCD6Ii7yhX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aog6n-Cl8jc-ve38N017wNmCD6Ii7yhX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148yhGc2Am1feCtz1owpn4HqsuRenFpcE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148yhGc2Am1feCtz1owpn4HqsuRenFpcE/view?usp=sharing


для навчання 
за науково-педагогічним 

проєктом «Інтелект України»
 

 
Перелік документів, які

необхідно подати07

Зразок заяви ТУТ

1) Заява про
зарахування до 1 класу
(пишеться від руки) за 

 встановленим зразком,
наведеним нижче.

Перелік документів ТУТ

4) Документ, який
підтверджує місце

проживання дитини за
територією 

обслуговування закладу.  

6) Роздрукувати та заповнити
від руки документ "Відомості

про батьків". Зразок ТУТ

2) Копія свідоцтва про
народження дитини

або документа, що
посвідчує особу

здобувача освіти.

3) Оригінал або копію медичної
довідки за формою первинної

облікової документації № 086-1/о 
(у зв’язку з епідемічною 

ситуацією медичну довідку 
можна буде надати 

до 31.08.2022).
5) Роздрукувати і заповнити
документи “Згоди на збір та

обробку персональних даних
учнів, публікації” відповідно

до зразків (на 2 аркушах). 
Переглянути зразки.

https://drive.google.com/file/d/1jxSZCuZNZU4qJwRalVPc10mQXKakJP_l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6ncC8HSHCqTFw9mMmxuFrnJ1i62iNNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aog6n-Cl8jc-ve38N017wNmCD6Ii7yhX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148yhGc2Am1feCtz1owpn4HqsuRenFpcE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148yhGc2Am1feCtz1owpn4HqsuRenFpcE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148yhGc2Am1feCtz1owpn4HqsuRenFpcE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148yhGc2Am1feCtz1owpn4HqsuRenFpcE/view?usp=sharing

