
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві 

положення» Закону України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (СОУП)-19)». З дня оголошення 

карантину зупиняється перебіг строків звернення за 

отриманням адміністративних та інших послуг. Тому в разі 

продовження режиму надзвичайної ситуації, перебіг місячного 

строку для прийому заяв, видачі наказу про зарахування тощо, 

визначені Порядком, будуть подовжені з урахуванням часу, що 

минув до завершення карантину.  

З метою дотримання протиепідеміологічних вимог 
рекомендовано організувати прийом документів, необхідних 
для зарахування, після припинення карантину.  

Додатково інформуємо, що згідно з підпунктом 2 пункту 2 

розділу II «Прикінцеві положення» Закону на період  
встановлення карантину може змінюватися режим роботи, 

зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та  

юридичних осіб. 



ДО УВАГИ  

батьків майбутніх першокласників!!! 
 

У рамках співпраці з Гете-інститутом, Міністерством закордонних справ 

ФРН та реалізації проекту PASCH «Школи: партнери майбутнього» 

звертаємо Вашу увагу, що з 01.09.2019 року у НВК №12 функціонуватимуть 

класи з вивченням німецької мови. Просимо в заяві зазначити обрану 

іноземну мову. 

 

Адміністрація 



На першочергове зарахування мають право: 
 

1) діти, які проживають на території обслуговування закладу (розпорядження 
міського голови від 04.12.2018 № 113-р.); 

 
2) діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають 

освіту у цьому закладі;  
3) діти працівників закладу освіти. 

 

Для зарахування дитини до закладу освіти необхідно подати: 
 

1) заяву одного з батьків дитини ( з пред’явленням документа, що посвідчує 
особу заявника ); 

 
2) копію свідоцтва про народження дитини ( під час подання 

копії пред’являється оригінал ); 
 
3) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової 

документації №086-1/0 « Довідка учня загальноосвітнього навчального 

закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», 

затвердженою наказом МОЗ України від 16.08.2010 року №682, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за № 794/18089; 
 
4) надати документи, що підтверджують місце проживання дитини або одного 

з її батьків: 
 

4.1. Паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина 

України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове 

проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, 

довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини. 
 

4.2. Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини 

або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207. 
 

4.3.  Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації 
місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків). 

 

4.4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
 

4.5. Документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво 

про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо). 
 

4.6. Рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права 

на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права 

користування житловим приміщенням або права власності на 

нього, права на реєстрацію місця проживання. 
 

4.7. Документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, 



піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що 

користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та 

волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може 

відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною 

і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку. 
 

 

4.8. Довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207). 
 

4.9. Акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження 
 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 року № 866). 
 

4.10. Акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року 
 

№ 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року 
за № 703/9302). 

 

4.11. Будь-який інший документ, що ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з її батьків. 
 

Наголошуємо, що будь-який офіційний документ, в якому зазначене місце 

проживання дитини чи одного з її батьків, форма якого визначена 

законодавством і який виданий органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування в установленому законодавством порядку, є достатнім для 

підтвердження місця проживання дитини і відповідно її права на першочергове 

зарахування до початкової школи. 

 

Територія обслуговування, закріплена за Рівненським навчально-

виховним комплексом № 12 Рівненської міської ради ( згідно із 

додатком розпорядження міського голови №1113-р від 04.12.2018 

року) 
 

Вулиці: Київська (непарні номери будинків), академіка 
Грушевського (від вулиці Київської до бульвару Богдана Хмельницького – 
непарні номери будинків), Вавілова, Брюллова, Кармелюка, Бориса Тена, 
Максима Березовського, Орлова (від вулиці академіка Грушевського і до 
кінця вулиці), Івана Вишенського. 



ЗРАЗОК ЗАЯВИ 
 

(«Інтелект України») 
 

Директору ________________________  
(повне найменування закладу освіти)  

___________________________________ 
(прізвище та ініціали директора)  

___________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності ) заявника 
чи одного з батьків дитини) 

який (яка) проживає за адресою: 

____________________________________ 
(адреса фактичного місця проживання) 

Контактний телефон:__________________  

____________________________________  

Адреса електронної поштової скриньки: 

____________________________________ 
 

 

ЗАЯВА 
 

Прошу зарахувати мого сина/доньку ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження),  

до 1 класу Вашої школи, що працює за навчальним планом, навчальними 
програмами та навчально-методичним забезпеченням, чинними в межах науково-
педагогічного проекту «Інтелект України» на очну форму здобуття освіти.  

Обираємо для вивчення з 1 класу іноземну мову – німецьку/англійську. 
_____________________________________________________________________ 

Дитина фактично проживає (чи перебуває) за адресою:  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
(вказати адресу) 

 

З умовами навчання у класах проекту «Інтелект України» ознайомлені. 
Погоджуємося на придбання за власні кошти додаткових навчальних матеріалів 
(зошитів на друкованій основі, навчальних засобів педагогічного призначення та 
наочних навчальних матеріалів) та забезпечення матеріально-технічної бази 
навчального процесу згідно п. 6.4 та 3.12 Статуту закладу.  

З умовами перебування дитини в НВК №12 ознайомлені.  

Повідомляю про:  

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне  

підкреслити)(_____________________________________________________  
(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти) 

 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні 

(потрібне підкреслити)__________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)  

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти ________________________ 
______________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, працівника закладу освіти) 



навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні  
(потрібне підкреслити) ; 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому 

процесі: так/ні (потрібне підкреслити);  

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього  

процесу_______________________________________________________________  

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у  

доданих до заяви документах.  

Додатки:  

______________________________________________________________________  
(за переліком згідно з пунктом 4 розділу І 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 квітня 2018 року №367) 
 
 
 
 
 
 

 

_______________ 

 
 
 
 
 
 

 

________________________  
(Дата) 

 
(Підпис) 



ЗРАЗОК ЗАЯВИ 
 

(загальноосвітній клас) 
 

Директору ________________________  
(повне найменування закладу освіти)  

___________________________________ 
(прізвище та ініціали директора)  

___________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності ) заявника 
чи одного з батьків дитини)  

який (яка) проживає за адресою: 

____________________________________ 
(адреса фактичного місця проживання) 

Контактний телефон:__________________  

____________________________________ 

Адреса електронної поштової скриньки:  

____________________________________ 
 
 
 
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу зарахувати мого сина/доньку ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження),  

до 1 загальноосвітнього класу Вашої школи, який/яка фактично проживає (чи 
перебуває) за адресою: 
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
(вказати адресу)  

Обираємо для вивчення з 1 класу іноземну мову – німецьку 
______________________________________________________________________  

Повідомляю про:  

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне  

підкреслити)(_____________________________________________________  
(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти) 

 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні  

(потрібне підкреслити)__________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)  

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти ________________________ 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, працівника закладу освіти) 

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні  
(потрібне підкреслити) ;  

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому 

процесі: так/ні (потрібне підкреслити);  

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього  

процесу_______________________________________________________________ 



Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та 
у доданих до заяв документах. 
 
 

 

Додатки: 

______________________________________________________________________ 
 
(за переліком згідно з пунктом 4 розділу І 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 квітня 2018 року №367) 
 
 
 
 
 
 

 

_______________ 

 
 
 
 
 
 

 

________________________ 
(Дата) 

 
(Підпис) 



ДО УВАГИ БАТЬКІВ 
 

МАЙБУТНІХ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ!!! 
 
 
 
 

 

Адміністрація НВК №12 повідомляє, що діти, які мають 

право на першочергове зарахування згідно із Порядком 

зарахування (ті, які проживають у мікрорайоні школи та чиї 

братики чи сестри навчаються у школі), будуть зараховані до 

школи незалежно від дати подачі документів. Документи 

прийматимуться до 23 травня 2020 року. 
 

Повідомляємо, що згідно з новим Положенням 

формування класів та призначення класних керівників буде 

здійснено випадковим відбором з урахуванням кількості 

хлопчиків, дівчаток, обраної мови вивчення (іноземної), 

навчальних планів та інших кадрових питань не пізніше 25 

серпня 2020 року. 
 
 
 
 
 
 

Адміністрація 


