
ЧАГОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 квітня 2022 р. с. Чагор № 27

Про організацію зарахування дітей 
до закладів загальної середньої 
освіти Чагорської сільської ради 
на 2022/2023 навчальний рік

З метою організації освітнього процесу в комунальних закладах загальної середньої 
освіти, впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття 
загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до перших класів, відповідно 
до Законів України «Про освіту», «Про .повну загальну середню освіту», частини дев'ятої 
статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 
Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684, Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 
здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 16.04.2018 р. № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
05.05.2018 р. за № 564/32016, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», Методичних 
рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 р. № 290, наказу Департаменту 
освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації від 04.04.2022 р. № 88 «Про 
окремі питання організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та завершення 
2021/2022 навчального року», керуючись статтею 42, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,-

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визначити 01 травня 2022 року датою початку прийому заяв про зарахування дітей 
до закладів загальної середньої освіти громади на 2022/2023 навчальний рік.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
2.1. забезпечити оприлюднення на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб- 

сайті інформації про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність 
закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у 
кожному з них;

2.2. сформувати попередній реєстр майбутніх першокласників на основі аналізу 
отриманих списків дітей з території обслуговування;

2.3. провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх 
першокласників та розмістити відповідні оголошення в закладах та на веб-сайтах щодо



процедури зарахування дітей до перших класів, відповідальності за повноту і достовірність 
усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладів;

2.4. організувати гнучкий режим прийому документів та їх копій, зокрема дозволити їх 
подачу електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису;

2.5. зарахування дітей до закладів освіти здійснювати:
2.5.1. в терміни до початку навчального року;
2.5.2. відповідно до норм діючого законодавства та підзаконних актів, з урахуванням 

особливостей організації освітнього процесу в умовах запроваджених обмежувальних 
протиепідемічних заходів, оголошеного воєнного стану та для внутрішньо переміщених 
осіб;

2.5.3. відповідно до території обслуговування, визначеної згідно розпорядження 
Чагорського сільського голови від 27.12.2021 р. № 116 «Про закріплення території 
обслуговування за комунальними закладами загальної середньої освіти Чагорської 
сільської ради»;

2.5.4. у відповідності до кількості поданих заяв, про що видавати накази про попереднє 
зарахування (без реєстрації в алфавітній книзі), з оприлюдненням списку зарахованих 
учнів, із зазначенням їх прізвищ, виключно в закладах освіти;

2.6. видати накази про зарахування учнів до перших класів 2022/2023 навчального року 
із внесенням їх персональних даних до алфавітної книги закладу освіти та електронного 
реєстру.

3. Покласти персональну відповідальність на керівників закладів загальної середньої 
освіти за дотримання працівниками закладів освіти положень Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів до комунальних закладів освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти.

4. В.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Семенюк О.В.:
4.1. взяти на особистий контроль дотримання вимог до зарахування учнів до закладів 

загальної середньої освіти;
4.2. за необхідності надавати консультації батькам з питань зарахування учнів до перших 

класів.
5. Оприлюднити розпорядження на офіційному веб-сайті сільської ради.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Гросу В.В.


