
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ від _31.08.2021___ №___69____ 

 

Порядок 

зарахування учнів 

до Широківського ліцею №2 Широківської селищної ради 
 

Право на зарахування до ліцею мають  діти: 

1) які проживають на території обслуговування закладу, на підтвердження 

якого батько разом із заявою подає копію одного з документів , що 

підтверджує місце проживання  

( перелік вулиць території обслуговування ); 

2) в разі відсутності реєстрації місця проживання, або реєстрація і 

фактичне місце проживання не співпадають, надається один із 

документів: 

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло 

(свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо); 

- 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; 

- документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму / 

піднайму / оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між 

юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в 

гуртожитку; 

- довідка про проходження служби у військовій частині; 

- акт обстеження умов проживання. 

До  1 класу: 

     Прийом заяв та документів для зарахування дітей до першого класу 

розпочинається з 01 травня по 31 травня поточного року. 

Для очного прийому документів у квітні-травні будуть визначені 

окремі дні, про які буде повідомимо в окремому оголошенні. Очний прийом 

документів буде відбуватися з дотриманнням протиепідемічних заходів. 

Наголошуємо, що прийматися буде лише повний пакет документів. 

     Зарахування дітей до ліцею буде здійснюватись відповідно до Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до ЗЗСО (наказ МОН 

України від 16.04.2018р. № 367). 

 

 

 



 

 

     З метою організації швидкого та якісного очного прийому документів 

дирекція ліцею просить батьків підготуватись таким чином: 
  

1. Мати з собою: 
 особисту ручку для підпису документів та захисну маску; 

 документ, що посвідчує особу; свідоцтво про народження 

дитини, карту щеплень за формою №063/о із зазначенням ревакцинації, 

яка є обов`язковою для дитини 6 років - для пред’явлення; 

 пакет документів для подачі: копія свідоцтва про народження дитини та 

оригінал; медична довідка; копія карти щеплень за формою первинної 

облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього 

навчального закладу про результати обов’язкового медичного  

профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 

794/18089; копію документа про реєстрацію фактичного місця 

проживання дитини. 

 дітям з особливими освітніми потребами для відкриття інклюзивного 

класу – комплексний висновок ІРЦ. 

 

2. Порядок зарахування: 
  

1) До 1 червня включно збирається пакет документів  на зарахування 

учнів до ліцею. 

2) 1 червня видається наказ про зарахування дітей до 1 класу  

3) Заклад освіти обробляє надані їм персональні дані відповідно до 

     Закону України «Про захист персональних даних» 

 

До 10 класу: 
Документи, необхідні для зарахування: 

1. Заява від батьків 

2. Особова справа учня 

3. Копія паспорту (ID-картки) (відповідно до оригіналу) 

4. Медична довідка встановленого зразка 086-1/о 

5. Оригінал документа про базову середню освіту 

 

 Зарахування учнів до 10 класів проводиться відповідно до вимог Наказу 

МОН 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". 

 

Погоджено 

      Протокол засідання педагогічної ради 

      Широківського ліцею №2 

      від _31.08.2021_________ № ___1______ 

https://drive.google.com/file/d/1XPi4lRIpw1qmcFGWzsfBpjHmc3WOPPYi/view?usp=sharing
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/05/10/1_nakaz_367.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/05/10/1_nakaz_367.pdf

