
ОСНОВНА ШКОЛА ОСТРАВА, МАТІЙНИЙ 5, ПОДАТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

Директива 

для вступу українських учнів до початкової освіти, 

зарахування до 1 класу 
 

Спрацював: Мгр. Володимир Матуш 

 

Затвердив: Мгр. Володимир Матуш 

 

Директива набуває чинності з дня: 25.05.2022 

 

Директива набирає чинності з дня: 25.05.2022 

 

Директива розробляється відповідно до Закону «Lex Україна» №67/2022 Зб. від 

21.03.2022 р. 

 

Зміни до Директиви вносяться у формі нумерованих письмових доповнень, які є 

частиною цього Регламенту. 

 

Зміст: 

1. Прийом учнів до початкової освіти 

2. Термін зарахування до 1 класу 

3. Початок обов'язкової шкільної освіти 

4. Заява про прийом 

5. прохання про відстрочку 

6. Зразки заявок 

7. дитина після надання відстрочки - реєстрація 

8. надання рішення 

9. питання про прийняття рішення. 

10. Максимально можлива кількість майбутніх учнів 1 класу, критерії прийому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ст. 1 

 

Прийом учнів до початкової освіти та відстрочка обов’язкової шкільної освіти 

розпочинається адміністративною процедурою (Адміністративний регламент № 

500/2004 Зб., з поправками) двома способами: 

 за запитом 

За офіційною владою 

 

Ст. 2 

 

Зарахування відбудеться в приміщенні школи Матвіївки 5 9 червня 2022 року з 

12.00 до 15.00 години. 

 

Ст. 3 

 

Обов'язкове навчання в школі починається з початку навчального року, який настає після 

дня досягнення дитиною шостого року, якщо йому не допускається відстрочка. Дитина, 

яка досягне 6-річного віку з вересня до кінця червня відповідного навчального року, 

може бути допущена до обов'язкового навчання вже в цьому навчальному році, якщо 

вона є достатньо фізично і розумово розвиненою, якщо цього вимагає її законний 

представник. Умовою допуску дитини, народженої з вересня до кінця грудня, до 

виконання обов'язкової шкільної освіти є також рекомендаційний висновок шкільного 

консультанта, умовою прийняття дитини, народженої від січня до кінця червня, 

рекомендаційний висновок шкільного консультанта та спеціаліста, який додасть до 

заяви. 

 

Ст. 4 

 

Законний представник зобов'язаний зареєструвати дитину для зарахування на 

обов'язкове навчання. У день реєстрації він заповнює заяву про прийом дитини на 

початкову освіту в письмовій формі. 

При подачі заяви законний представник зобов'язаний пред'явити посвідчення особи (ст. 

36 п. 4 Порядку народження) і свідоцтво про народження дитини. 

 

Ст. 5 

 

Заява про відстрочення обов'язкового навчання дитини. 

Якщо дитина не має фізичної або розумової зрілості і просить про це письмовий 

представник дитини під час реєстрації, директор школи відкладає початок обов'язкової 

шкільної освіти на один навчальний рік, а також інформує законного представника про 

обов'язки дошкільної освіти дитини і можливі способи її виконання. 

Заява має бути підтверджена рекомендаційною оцінкою: відповідного навчального 

закладу консультування та професійного лікаря або клінічного психолога. 

 

 

 

 



 

Початок обов’язкової шкільної освіти може бути відкладено не раніше початку 

навчального року, коли дитина досягне восьмого року (Закон № 561/2004 Зб., Про 

дошкільну, початкову, середню, вищу, професійну та іншу освіту) (Закон про освіту §37, 

п. 1) у чинній редакції. 

 

Ст. 6 

 

За зразками заяв можуть звертатися законні представники директора школи. 

Якщо заява не містить встановлених реквізитів (ст. 64 Кодексу адміністративного 

судочинства, з поправками), адміністративний орган, директор школи, повинен 

припинити адміністративне провадження. 

 

Ст. 7 

 

Дитина, яка була належним чином зареєстрована і якій на прохання законних 

представників і після пред'явлення всіх необхідних реквізитів перенесена шкільне 

навчання директором школи на один навчальний рік, повинна неодноразово брати участь 

у зарахуванні до 1 класу наступного навчального року. 

 

Ст. 8 

 

Директор школи не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації дитини повинен вивісити 

в громадському місці (будівля школи, сайт школи) список прийнятих абітурієнтів під 

присвоєним реєстраційним номером. Список публікується не менше 15 днів. 

Оприлюдненням списку рішення, що задовольняють заяви про прийом на навчання, 

вважаються нотифікованими. 

Директор школи не пізніше ніж через 30 днів після отримання заяви повинен видати 

примірник одного з таких рішень: 

a) Рішення про неприйняття дитини до початкової освіти 

б) Рішення про відстрочку початку обов'язкової шкільної освіти (згода) 

в) рішення про відстрочення початку обов'язкової шкільної освіти (відмова) 

Спосіб доставки рішення про усиновлення директором школи: 

шляхом вивішування в громадському місці (будівля школи, сайт школи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок прийняття рішення про неприйняття директором школи: 

 

а) особисто 

законний представник підписує довідку про прийняття рішення 

 

б) поштою 

 

Конверт з доставкою 

Порядок прийняття рішення про відмову у відстрочці: 

 

а) особисто 

законний представник підписує довідку про прийняття рішення 

 

б) поштою 

Конверт з доставкою 

 

Ст. 9 

 

Питання про винесення рішення (ст. 67 і наст. Кодексу адміністративного судочинства) 

 

1-й ювілей 

 

вирішення питання, яке є предметом розгляду 

нормативно-правові акти, відповідно до яких приймалися рішення 

 Позначення учасника 

термін для виконання покладеного обов'язку. 

 

2. виправдання 

 

Причина прийняття рішення 

документів для його видачі. 

розгляду справ, якими керувалися органи виконавчої влади. 

інформацію про те, як адміністративний орган розглядав можливі заперечення 

Обґрунтування не потрібне, якщо адміністративний орган задовольнив запит у повному 

обсязі (ст. 68 п. 4 Порядку управління). 

 

3. Уроки 

 

Рішення може бути оскаржене протягом 15 днів з моменту його вручення. 

Звернення подається до директора Основної Школи Острави, Матвії5, організації внесків 

та вирішується Обласним управлінням Моравсько-Сілезького краю, відділом освіти, 

молоді та спорту. 

 

 

 

 

 



 

Ст. 10 

 

Переважно приймаються діти з опалювального району школи, відповідно до п.36 п. 8 

Закону про освіту. Тут буде враховано, чи мала дитина вже відстрочку обов'язкового 

шкільного навчання. 

 

Максимально можлива кількість прийнятих українських учнів до першого класу 

на 2022/2023 навчальний рік – 10.

 

Законні представники ознайомлюються з цим лімітом до проведення офіційної 

реєстрації через сайт школи. 

При прийомі дітей до 1 класу ЗОШ, місце постійного проживання яких не знаходиться в 

зоні лиха школи, директор школи спирається на такі критерії: 

 

Критерій Рейтингова оцінка 

Школу відвідує рідний брат дитини  - 10. 

Дитина з відстрочкою обов'язкової шкільної освіти  - 5 

Постійне перебування дитини за межами шкільного округу  - 3 

 

У разі збігу порядку вибір буде зроблений шляхом жеребкування (також стосується дітей 

з області випадіння). 

 

Директива поширюється на дітей та їх законних представників, які подають заяву на 

вступ або просять відстрочити обов'язкове відвідування школи в Остравській початковій 

школі, Матічній 5, пост. org. 

 

В Остраві 25.05.2022    Спрацював: Мгр. Володимир Матуш 

директор школи 

 

 


