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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 
вул. Поштова, 64, м. Запоріжжя, 69002, тел.(061)226-05-70, Е-mail: tvogovt@ukr.net 

 

НАКАЗ 

 

від  01.06.2020                                                                                           №  161 р   

                                                                                                          

Про організацію роботи закладів загальної середньої освіти району щодо   

виконання вимог «Порядку  зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для  здобуття  повної загальної 

середньої освіти» 

 

 

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

середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 

COVID- 19», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» ( зі 

змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 806 від 

19.09.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття  повної загальної 

середньої освіти», відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 29.11.2019 № 535 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 525 «Про організацію обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у м. Запоріжжя», згідно з вимогами 

наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 02.12.2019 № 

467р «Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти м. 

Запоріжжя у 2020 році», від  29.05.2020 № 121р «Про зарахування дітей до 

першого класу закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році», з 

урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 

«Про встановлення карантину з метою  запобігання поширенню на території 

України спалаху гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

з метою забезпечення прав громадян на здобуття загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 
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1. Директорам  навчальних закладів № 1, 2, 3, 5, 11, 15, Академічного ліцею, 76, 

98, 105, технічного ліцею, ЗВШ № 12 (Андрієнко О.В., Кравченко В.В., 

Магльованій О.П., Шанчевій  Н.А., Непрядкіній С.Ю., Кириченко О.А., 

Коміссарову В.О.,  Клехі Л.В., Хрушкій В.В., Закутній І.О., Баглеру І.О., 

Губрієнко О.Г.): 

1.1. Забезпечити неухильне виконання Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття  

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від  

16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття  

повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.05.2018 № 564/32016 (далі-Порядок) 

                                                                                                   Постійно 

1.2. Проводити роботу серед батьківської громадськості по роз’ясненню вимог 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  наказу  

Міністерства  освіти  і   науки   України    від    16.04.2018  № 367 «Про 

затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття  повної загальної 

середньої освіти». 

                                                                                                  Постійно 

1.3. Забезпечити зарахування здобувачів освіти до навчального закладу наказом 

директора лише за наявності оригіналів документів, що визначені в п.4, 5 

розділу І Порядку. 

                                                                                                  Постійно 

1.4. Визначити дату початку приймання заяв про зарахування дітей до  

              -  1-х класів закладів загальної середньої освіти  

                                                                                                   з 02.06.2020  

              -  2-8, 10-11 класів 

( після  видання наказів  про  переведення   до 2-8,10-11класів  учнів ЗЗСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       (на  вільні місця)                                                                                                      

1.5.Забезпечити ведення систематичного обліку учнів та інформування 

територіального відділу освіти та батьківської громадськості      про всіх учнів, 

які зараховані до закладів загальної середньої освіти. Заповнити відповідні 

таблиці  по ЗЗСО про вільні місця (додаються). 

                 Згідно з вимогами  

                 Порядку 

1.6.Забезпечити неухильне дотримання вимог розділу ІІІ Порядку щодо 

переведення учнів між закладами освіти та розділу ІУ Порядку щодо 

відрахування учнів із закладів освіти. 

                                                                                                   Постійно 

 

1.7. Інформувати територіальний відділ освіти про учнів, яких було переведено 

до іншого навчального закладу  або відраховано в установленому порядку, із 

зазначенням місця продовження здобуття ними загальної середньої освіти. 
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До 10 числа                                                                                                                    

наступного    місяця 

1.8 Оприлюднювати  всю інформацію, викладену у п. 7, розділу І, п. 4 розділу 

ІІ, 

п. 2 підпункту 3 розділу ІІ Порядку на сайті навчальних закладів.  

                                                                                                   Впродовж 2-х 

                                                                                                   робочих днів 

1.9. Забезпечити надання навчальним закладом довідки  про не зарахування  чи  

відрахування учня з навчального закладу у разі звернення батьків (або їх 

законних представників), на території обслуговування якого проживає дитина. 

                                                                                                     Впродовж 1го 

                                                                                                     робочого дня 

1.10.Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів під час  прийому дітей 

до 1-х класів, зарахуванні, відрахуванні та переведенні здобувачів освіти із 

одного закладу в інший. 

2. Директорам  навчальних закладів № 1, 2, 3, 5, 11, 15, Академічного ліцею, 76, 

98 (Андрієнко О.В., Кравченко В.В., Магльованій О.П., Шанчевій  Н.А., 

Непрядкіній С.Ю., Кириченко О.А.,  Коміссарову В.О.,Клехі Л.В.,Хрушкій 

В.В.):  

3.1 Оприлюднити інформацію про внесення змін до закріплених за закладами 

територій обслуговування згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 29.11.2019 № 535 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 525 «Про організацію обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у м. Запоріжжя» шляхом 

розміщення зазначеної інформації в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі 

його відсутності – на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває 

заклад освіти). 

 

                                                                                                         До 01.06.2020 

2.2. Забезпечити прийом заяв одного з батьків (або їх законних представників) 

та необхідних документів, визначених Порядком для зарахування дітей до  1-х 

класів закладів загальної середньої освіти. 

                                                                                                         З 02.06.2020 

                                                                                                         До 10.08.2020 

                                                                                                     

2.3.Видати наказ про зарахування дітей до 1-х класів, які мають право на 

першочергове зарахування з обов’язковим оприлюдненням списку (із 

зазначенням лише прізвищ), кількості  вільних місць. (За умов, що кількість 

заяв не  перевищує кількості місць станом на .05. 2019). 

                                                                                                           Не пізніше 

                                                                                                           10.08.2020, 

                                                                                                           25.08.2020, 

                                                                                                           31.09.2020 

2.4. Здійснити зарахування дітей до 1-х класів на вільні місця шляхом 

виконання п. 3 розділу ІІ, підпункту І. 
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                                                                                                            До 15.06.2019 

2.5.Вжити вичерпних заходів щодо зарахування усіх дітей, місце проживання 

яких та території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, 

які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають 

освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи 

випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти ( у разі його 

наявності). 

                                                                                                              До 11.08.2020 

2.6. Зараховувати  дітей до 1-х класів, якщо поданих заяв станом на 10 серпня 

перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), за 

наступними правилами:  

2.6.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог підрозділу 2 розділу ІІ Порядку  

щодо проведення жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на 

вільні місця. 

                                                                                                             З 17.08-21.08 

                                                                                                             2020 

2.6.2.Додержуватись процедури проведення жеребкування для зарахування 

дітей до закладу освіти на вільні місця. 

3.6.3. Схвалити процедуру  проведення жеребкування для зарахування дітей до 

закладу освіти на вільні місця педагогічною радою. 

2.6.4. Затвердити процедуру проведення жеребкування для зарахування дітей 

до закладу освіти на вільні місця  наказом керівника ЗЗСО. 

2.6.5. Оприлюднити список зарахованих учнів (із зазначенням лише прізвищ), 

оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування, інформації 

про кількість вільних місць у ЗЗСО та прізвища дітей, які претендують на вільні 

місця, наказ керівника закладу про утворення конкурсної комісії у складі 3-х 

осіб для проведення жеребкування шляхом розміщення зазначеної інформації 

на інформаційному стенді, веб-сайті закладу освіти. 

                                                                                                           Впродовж 2-х  

                                                                                                           робочих днів з 

                                                                                                           дня зарахування 

 

3. Головному спеціалісту територіального відділу освіти Даневській В.О.: 

3.1.Оприлюднити інформацію про строки приймання заяв для зарахування  

дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти на офіційному 

вебсайті територіального відділу освіти. 

                                                                                                            02.06.2020 

3.2. Забезпечити координування роботи територіального відділу освіти та  

закладів загальної середньої освіти району з  питань  зарахування, відрахування 

та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття  повної загальної середньої освіти   на підставі наданих он-лайн 

даних.(таблиця додається). 

                                                                                                            Постійно 
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3.3. Забезпечити контроль за діяльністю закладів загальної середньої освіти 

району стосовно  виконання вимог   Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» ,  наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття  

повної загальної середньої освіти», відповідного наказу департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради від 29.05.2020 № 121р в частині забезпечення 

права громадян на здобуття загальної середньої освіти. 

                                                                                                            Постійно 

3.4. Провести (за необхідністю) вибірковий контроль за виконанням вимог 

чинного законодавства з даного напрямку протягом наступного 2020/2021 

навчального року. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник територіального 

відділу освіти                                                                                         Л.В.Єременко 

 

 

 

 

 

 

 
Даневська 2260574   


