
Порядок зарахування і відрахування учнів із Костянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради Донецької області 

Правила прийому дітей до 1 класу 

Відповідно до п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України "Про загальну середню освіту" 

1. До 1 класу Костянтинівської ЗОШ № 1 зараховуються діти, як правило, з 6 років. 

2. Прийом дітей до 1 класу Костянтинівської ЗОШ № 1 здійснюється на 

безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. 

3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають 

заяву на ім'я директора Костянтинівської ЗОШ № 1, копію свідоцтва про 

народження дитини та медичну картку встановленого зразка. 

4. Директор видає наказ про зарахування дитини до 1 класу Костянтинівської ЗОШ 

№ 1 на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року. 

5. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації на кожного учня- 

першокласника оформляється особова справа. 

6. Діти та їх батьки або особи, які їх замінюють, повинні ознайомиться з порядком 

зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та 

іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного 

процесу. 

7. Згідно норм Сімейного та Цивільного кодексів України, згоду на обробку 

персональних даних дитини мають надати батьки або особи, які їх замінюють. 

Також батьки повинні подати згоду на обробку власних персональних даних. 

8. Заяву про зарахування дитини до школи можуть подати тільки батьки або особи, 

які їх замінюють. Ніякі інші члени родини, близькі та далекі родичі цього зробити 

не мають права. 

9. Костянтинівська ЗОШ № 1 має право збирати такі персональні дані: 

• прізвище, ім’я, по батькові дитини; 

• дата народження; 

• стать; 

• прізвище, ім’я та по батькові батька і матері (опікунів), їх місце роботи, 

номер контактного телефону; 

• домашня адреса, номер телефону; 

• місце виховання дитини до вступу в перший клас; 

• зайнятість в гуртках і секціях; місце і графік проведення занять; 

• стан здоров’я, медична група. 

10. Метою обробки персональних даних дитини, яка вступає до школи, є 

забезпечення її права на здобуття повної загальної середньої освіти у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Зарахування дітей до 2-11-х класів 

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови 

переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування 

дитини є: 
• заява батьків, 
• копія свідоцтва про народження дитини, 

• медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ 

від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382). 
• особова справа дитини, 

http://osvita.ua/legislation/law/2232


• свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів), 

• у разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної 
середньої освіти у межах Костянтинівки батьки або особи, які їх 
замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та 
довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному 
закладі. 

Директор видає наказ про зарахування учня до відповідного класу. 

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання 

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання регламентоване 

Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах. Загальною підставою для організації індивідуального навчання є: 

- заява батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою 

лікувального закладу; 

- наказ директора навчального закладу; 

- погодження місцевого органу управління освітою. 

Відрахування учнів із Костянтинівської ЗОШ № 1 

1. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної 

середньої освіти у межах міста Костянтинівки батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу такі документи: 

- заяву батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до 

іншого навчального закладу (із зазначенням причини); 

- довідку від навчального закладу в межах міста, до якого учень буде 

зарахований, із записом «буде зарахований». 

Упродовж 10 днів після отримання довідки від навчального закладу, до якого 

учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого 

відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в 

межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього 

закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого закладу 

освіти. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в 

іншому закладі освіти, керівник закладу освіти, із якого вибув учень із залученням 

класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання 

та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності. 

2. У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з міста 

Костянтинівка 

- на тимчасове навчання за кордон - у загальноосвітньому 

навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх 

замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що 

підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання; 

- на постійне місце проживання за кордон - у загальноосвітньому 

навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх 

замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що 

підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон; 

- до іншого населеного пункту з реєстрацією - у загальноосвітньому 

навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх 

замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, 



що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту 

(копія довідки із ЖРЕП про зняття з квартирного обліку або копія сторінки 

паспорта батьків із штампом про виписку); 

- до іншого населеного пункту без реєстрації - у загальноосвітньому 

навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх 

замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня 

відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в закладі 

освіти іншого населеного пункту. 

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про 

відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце 

подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня 

з одного навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники 

обох закладів освіти. 


