
Прийом учнів відбувається згідно Закону України Про освіту (Документ 2145-19, 

прийняття від 05.09.2017) 

На підставі: 

 

Розділ ІІ 

Стаття 12. Повна загальна середня освіта 

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. 

5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти 

може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти 

визначаються спеціальним законом. 
 

Розділ ІІІ 

Стаття 18. Зарахування учнів 

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування 

закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування 

і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати. 

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом 

директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за 

наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту 

(крім учнів першого класу). 

{Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 

05.09.2017} 

3. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти. 

Порядки зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів спеціалізованої освіти затверджуються центральними органами 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у 

відповідній сфері. 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до приватних і 

корпоративних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 

визначається засновником (засновниками). 

{Частина третя статті 18 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017} 

4. Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) 

проводиться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері освіти та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

здоров'я. 

5. Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та дострокове 

звільнення їх із цих навчальних закладів здійснюються за рішенням суду. 

{Частину шосту статті 18 виключено на підставі Закону № 2145-VIII від 

05.09.2017} 

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і 

закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах. 

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на 

конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень 

загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на 
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першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території 

обслуговування цієї школи. 

{Статтю 18 доповнено частиною 7 на підставі Закону № 3701-VI від 06.09.2011; в 

редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017} 
 

 

Розділ ІV 

Стаття 20. Учень (вихованець) 

1. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в одному із закладів 

загальної середньої освіти. Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти 

здійснюється, як правило, з 6 років. 

2. Статус учнів (вихованців) як учасників освітнього процесу у закладах загальної 

середньої освіти, їх права та обов'язки визначаються Законом України "Про освіту", цим 

Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

{Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 

05.09.2017} 
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