
ШАНОВНІ БАТЬКИ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ! 

 

 

Доводимо до вашого відома, що прийом 

документі до 1-х класів розпочнеться з 05 

травня 2021 року і триватиме до 07 червня 

2021 року. 

У 2021-2022 навчальному році планується 

набрати 4 перших класи. 

 

Попередній запис на подачу документів 

до 1-х класів відбувається за   телефоном       

529 -53 -85 

Подача документів до 1 класу відбуватиметься ЛИШЕ у вестибюлі старого 

корпусу школи (з вулиці Великої Васильківської 128). Прохання дотримуватись 

вимог безпеки. Вхід до школи – у захисній масці. 

Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які 

проживають на території обслуговування цієї школи, сестри та брати тих, хто 

навчається у школі. 

Територія обслуговування школи: 

вул. Антоновича 156,158,160,162,164, 166, 170,170/1Б, 170/172 

вул. Антоновича 91,91/14,93,95, 97,99,101,103 , 123,125, 125А, 131, 155, 157, 
165,167,169 

вул. Велика Васильківська 102, 104, 106,108, 110, 112, 114, 116, 118, 

120, 122, 124, 124А, 130, 132, 134, 136 

вул. Лабораторна – усі будинки 

вул. Васильківська 100-А 

будинки ЖБК «Еврика» 

 

Просимо батьків мати з собою паспорт. 

Нагадуємо, що для зарахування до школи батьки мають подати необхідні документи: 

 заяву одного з батьків на ім'я директора школи; 
 свідоцтво про народження дитини ( оригінал) та його копію ( після завірення копії 

оригінал повертається батькам); 

 довідка дитини про результати обов’язкового медичного профілактичного обстеження 

ф№086-1/о, де у наявності штамп та кругла печатка лікувального закладу та особиста 

печатка лікаря, зафіксовано результати огляду дитини лікарями-спеціалістами, вказано 

гостроту зору, групу здоров'я та групу з фізичної культури, а також є висновок лікаря- 

педіатра про можливість дитини відвідувати загальноосвітню школу; 

 довідка ф№063/о (копія); 

 документ, що може підтверджувати місце реєстрації (проживання) дитини (одного з її 
батьків) – копія і оригінал. 

При поданні заяви про зарахування може бути пред'явлено документ, що 

підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування 

закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. 



Перелік документів, якими можна підтвердити місце проживання дитини: 

 паспорт одного з батьків, 

 довідка з місця реєстрації, 

 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
 документ, що засвідчує право власності або користування житлом, 
 будь-який інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання. 

 

Звертаємо увагу батьків на те, що оформлені медичні довідки подаються разом із 

заявою. 



 


