
ОГОЛОШЕННЯ 

 

1. Відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованого 
Міністерством  юстиції України 05 травня 2018 року, «Про затвердження 
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» 
та наказу міського управління освіти №42-осн. від 10.02.2021 року «Про 
прийом документів для зарахування дітей до першого класу» 01 квітня  2021 
року розпочнеться прийом заяв та документів, визначених пунктом 4 розділу І 
Порядку, для зарахування дітей до першого класу. 
 

2. На першочергове зарахування мають право: 
- діти, які проживають на території обслуговування закладу (розпорядження 

міського голови від 04.12.2018 №113-р. та наказу управління освіти від 
09.02.2021 р. «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти 
територій обслуговування»); 

- діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому 
закладі; 

- діти працівників закладу освіти; 
- у рамках співпраці з Гете-інститутом, Міністерствомзакордонних справ 

ФРН та реалізації проєкту PASCH «Школи: партнеримайбутнього» 
звертаємоВашуувагу, що з 2008року у НВК №12 функціонуютькласи з 
вивченнямнімецькоїмови. Зарахування дітей до таких класів відбувається без 
прив’язки до мікрорайону школи з урахуванням почерговості реєстрації. 
 

3. Повідомляємо, що в рамках проекту «ІСУО. Інформаційна система управління 
освітою» розроблено і підготовлено для використання електронну систему 
зарахування дітей до першого класу «school. іsuo.org». 
Система дозволяє батькам в режимі он-лайн, не виходячи з дому, реєструвати 
дітей до закладів загальної середньої освіти і підтвердити заяву сканованими 
копіями необхідних документів. Система «school. іsuo.org» є безкоштовною 
для всіх користувачів. Лише за умови вірної реєстрації (прикріплені 
скановані документи) заява буде з 01.04.2021 р. розглянута 
адміністрацією. На e-mailбуде надіслана відповідь та призначено час та 
дату подачі оригіналу документів. 

 
 



4. Для зарахуваннядитинидозакладуосвітинеобхідно подати: 
1) заяву одного з батьківдитини( з пред’явленням документа, щопосвідчує 
особу заявника ); 
2) копіюсвідоцтва про народженнядитини ( під час 
поданнякопіїпред’являєтьсяоригінал ); 
3) оригіналабокопіюмедичноїдовідки за формою первинноїоблікової 
документації №086-1/0 «Довідкаучнязагальноосвітньогонавчального 
закладу про результатиобов’язковогомедичногопрофілактичногоогляду», 
затвердженою наказом МОЗ Українивід 16.08.2010 року №682, 
зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 10.09.2010 за № 794/18089; 
4) надатидокументи, щопідтверджуютьмісцепроживаннядитиниабо одного 
з їїбатьків: 
 4.1.Паспорт громадянинаУкраїни (тимчасовепосвідченнягромадянина 
України, посвідка на постійнепроживання, посвідка на тимчасове 
проживання, посвідченнябіженця, посвідчення особи, яка потребує 
додатковогозахисту, посвідчення особи, якійнаданотимчасовийзахист, 
довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьківдитини. 
 4.2.Довідка про реєстраціюмісцяпроживання/перебування особи  
(дитиниабо одного з їїбатьків), щовидаєтьсявідповідно до Правил реєстрації 
місцяпроживання та Порядку передачі органами реєстраціїінформаціїдо 
Єдиного державного демографічногореєстру, затвердженихпостановою 
КабінетуМіністрівУкраїнивід 02 березня 2016 року №207. 
 4.3.Витяг з Єдиного державного демографічногореєструщодо 
реєстраціїмісцяпроживання/перебування особи (дитиниабо одного з її 
батьків). 
 4.4.Довідка про взяття на обліквнутрішньопереміщеної особи. 
 4.5. Документ, щозасвідчує право власності на відповіднежитло 
(свідоцтвопро право власності, витяг з Державного реєструречових прав на 
нерухомемайно, договіркупівлі-продажу тощо). 
 4.6.Рішення суду, яке набрало законноїсили, про наданняособі права 
на вселення до житловогоприміщення, визнання за особою права 
користуванняжитловимприміщеннямабо права власності нанього, права на 
реєстраціюмісцяпроживання. 
 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 
волевиявленнямвласника майна; засвідченняцихдвохобставинможе 
відбуватися в різний, але прийнятнийспосіб) чиукладенийміжюридичною 
і фізичною особами, зокремащодокористуваннякімнатою в гуртожитку. 
 4.8.Довідка про проходженняслужби у військовійчастині (додаток 10  
Правилреєстраціїмісцяпроживання, затвердженихпостановоюКабінету 
МіністрівУкраїнивід 02 березня 2016 року № 207). 
 4.9. Акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку 
провадженняорганами опіки та піклуваннядіяльності, пов’язаноїіззахистом 
правдитини, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 



24 вересня 2008 року № 866). 
  4.10.Акт обстеженняматеріально-побутових умов (затверджений 

наказомМіністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 
року№ 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 
рокуза № 703/9302). 

  4.11. Будь-якийінший документ, щоПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ 
ПРОЖИВАННЯ дитиничи одного з їїбатьків. 
 Наголошуємо, що будь-якийофіційний документ, в 
якомузазначенемісцепроживаннядитиничи одного з їїбатьків, форма 
якоговизначена 
законодавством і якийвиданий органом державноївладичи органом 
місцевогосамоврядування в установленомузаконодавством порядку, є 
достатнім дляпідтвердженнямісцяпроживаннядитини і відповідноїї права на 
першочерговезарахування до початковоїшколи. 

 
5.Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про 
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу 
Міністерства освіти на науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження 
порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 
Положення про Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 
ради в новій редакції, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 
21.06.2018 № 4626, наказу управління освіти Рівненського міськвиконкому №38-
осн. від 09.02.2021 року «Про закріплення за закладами загальної середньої 
освіти територій обслуговування» та розпорядження міського голови №90-р від 
01.02.2018 «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти територій 
обслуговування» за Рівненським навчально-виховним комплексом №12 
Рівненської міської ради закріплена територія обслуговування: 
 

- вулицяКиївська (непарні номери будинків); 
- вулицяакадемікаГрушевського (відвулиціКиївської до бульвару Богдана 

Хмельницького – непарні номери будинків); 
- вулицяВавілова; 
- вулицяБрюлова; 
- вулицяКармелюка; 
- вулиця Бориса Тена; 
- вулиця Максима Березовського; 
- вулиця Орлова (від вулиці академіка Грушевського і до кінця вулиці); 
- Івана Вишенського. 

 
6. 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, але не пізніше25.05.2021 року. З 25.05. по 



28.05.2021 року буде здійснена обробка поданих документів та не пізніше 
01.06.2021 року оприлюднено наказ про зарахування.  Повідомляємо, що згідно з 
чинним законодавством 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 2021 року. 

 

 Наказ МОН України№ 367 від 16 квітня 2018 року «Про затвердження 
Порядкузарахування, відрахування тапереведення учнів до державнихта 
комунальних закладів освітидля здобуття повної загальноїсередньої освіти» 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60708/ 

 
  


