
ЕТАПИ ЗАРАХУВАННЯ ДО 1-ГО КЛАСУ 

 

01.03.2019 – 

31.05.2019 

Приймаються документи дітей, які проживають на 

закріпленій території обслуговування, дітей 

працівників школи, дітей, чиї братики та сестрички 

навчаються у школі та дітей, які бажають навчатися 

у школі (за наявності вільних місць). 

01.06.2019 На сайті закладу оприлюднюється: 

 наказ про зарахування дітей, які мають право на 

першочергове зарахування; 

 інформація про наявність вільних місць. 

До 10.06.2019 Зараховуються діти на вільні місця за умови подання 

оригіналів необхідних документів. 

До 15.06.2019 На сайті закладу оприлюднюється наказ про 

зарахування дітей на вільні місця. 

 

УВАГА!!! 

Упродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей  

не приймаються! 

 

Перелік необхідних документів для зарахування до 1-го класу: 

 заява на ім'я директора школи (встановленого зразка); 

 копія свідоцтва про народження (з собою мати оригінал); 

 довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про 

результати обов'язкового медичного профілактичного огляду 

(форма № 086-1/о); 

 картка профілактичних щеплень (форма № 063/о); 

 документ, що засвідчує фактичне місце проживання дитини (див. 

перелік нижче), крім учнів, що навчатимуться у класах 

мистецького спрямування. 

Документи подають батьки дитини (опікуни), пред'являючи 

паспорт (документи подавати у папці з файлами). 



Перелік документів (їх копії), що підтверджує місце     

проживання (чи перебування) на території обслуговування: 

 паспорт громадянина України; 

 довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи 

(дитини або одного з її батьків); 

 витяг з Єдиного державного демографічного реєстру; 

 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

 документ, що засвідчує право власності на відповідне житло; 

 документ, що засвідчує право користування житлом (договір 

найму, оренди тощо); 

 довідка про проходження служби у військовій частині; 

 акт обстеження умов проживання; 

 акт обстеження матеріально-побутових умов; 

 рішення суду про надання особі права на вселення до житлового 

приміщення. 

 

УВАГА!  

       Батьки несуть особисту відповідальність за повноту та 

достовірність усієї інформації та усіх наданих документів. За 

подання завідомо недостовірних відомостей або підроблення 

документів особи, що подали документи, можуть бути притягнуті 

до відповідальності, передбаченої законами України. 

 

Графік прийому документів: 

Понеділок – п‘ятниця,  09.00 – 17.00 

Прийом документів проводиться за адресою: 

 м.Тернопіль, проспект Злуки, 51 

Телефон для довідок:  

26-86-61 

 Адміністрація 


