
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1-Х КЛАСІВ 

2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

Конституція України (Стаття 53)                                                                                          

-   Кожен має право на освіту. 

-   Повна загальна середня освіта 

є обов’язковою.      

- Держава забезпечує 

доступність і безоплатність 

дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-

технічної, вищої освіти в 

державних і комунальних 

навчальних закладах… 

 

Закон України «Про освіту» 

Стаття 12. п.4.4. 

Початкова освіта 

здобувається, як правило, з 

шести років. Діти, яким на 

початок навчального року 

виповнилося сім років, 

повинні розпочинати здобуття 

початкової освіти цього ж 

навчального року. 

Стаття 13.п.1.  

Для забезпечення територіальної доступності повної загальної 

середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і 

утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. 

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню 

освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та 

наближений до місця проживання особи. 

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у 

державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким 

закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, 

гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад. 

освіти. 



 

Інформація щодо організації прийому дітей  

до 1-х класів  у 2019 році 

Наказ ДОН, молоді та спорту КМДА від 22.02.2019 №50  

«Про  прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти 

міста Києва у 2019 році» 

(Наказ МОН України від 21.12.2017 №1649 «Про визнання такими, 

що втратили чинність, деяких наказів» (відмінено наказ МОН від 

07.04.2005 «Про прийом дітей до 1 класу ЗНЗ») 

 

Організаційні заходи щодо прийому дітей 

до 1-х класів  у 2019 році 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом березня 2019 

 Оприлюднення  на сайтах та інформаційних стендах ЗЗСО і на сайті 

РУО інформації  про закріплені території обслуговування(будинки, 

квартири) 

04 квітня - 30 травня 2019 

Здійснення прийому документів та зарахування дітей до 1-х класів, 

які проживають на закріпленій території обслуговування, з 

урахуванням рішень педагогічних рад. 

Також здійснюється прийом заяв батьків майбутніх першокласників 

на вільні місця та проведення зарахування учнів відповідно до п. 7 

ст. 18 ЗУ «Про загальну середню освіту» 

До 01 вересня 2019 

Видання наказів про зарахування учнів до 1-х класів ЗЗСО 

 

 

 

 

 
 


