ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі міста Києва
у 2022 році
На виконання законів України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної
ситуації або надзвичайного стану» від 15 березня 2022 року № 2126-ІХ, «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних
даних», постанов Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» та від 09
грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки
України від 16 квітня 2018 року №367 (далі – Порядок), наказу Міністерства
освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання
організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах
воєнного стану в Україні», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
від 25 квітня 2022 року №47 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної
середньої освіти м. Києва у 2022 році», розпорядження Голосіївської в місті
Києві державної адміністрації від 28.12.2021 № 665 «Про організацію обліку
учнів та закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої
освіти району», з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від
16.04.2022 № 1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної
середньої освіти» з 2 травня 2022 року організовано прийом дітей до
першого класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі міста
Києва
Прогнозована кількість перших класів – 4 класи (120 учнів)
Зарахування до 1 класу здійснюється на підставі заяви одного з батьків
майбутніх першокласників (опікуна, іншого законного представника, родича),

інших документів, що визначені пунктом 4 розділу І Положення та документів,
що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх
замінюють) на території обслуговування закладу, наданих власноруч або
сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною
поштою (за вибором заявника).
Відсутність станом на 31 травня 2022 року медичної довідки не є підставою
для відмови у зарахуванні.
Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не
пізніше 23 серпня 2022 року.
Зарахування дітей, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи (або один із батьків має вищезазначену довідку), та які не
мають свідоцтва про народження, здійснюється без подання цього документу.
Закріплена територія обслуговування школи:
вул.Антоновича156,158,160,162,164,166,170,170/1Б,170/172
вул.Антоновича91,91/14,93,95,97,99,101,103,123,125,125А,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.Васильківська100-А
Які документи потрібні для зарахування

заява (подається особисто керівнику закладу освіти);

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з
батьків, або осіб, які їх замінюють);

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що
посвідчує її особу;

оригінал або копія медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків
(п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 “Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та
учнів”), якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її
територію проживання;

За наявності та за бажанням одного з батьків можна додавати оригінал
або копію висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку дитини для організації інклюзивного навчання;
Батьки або інші законні представники дитини мають право подати заяви про
зарахування дитини в необмежену кількість шкіл.
Якими документами можна підтвердити місце проживання дитини
Потрібен один із таких документів:

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 чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її
батьків чи законних представників;

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;

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце
проживання дитини та / або одного з її батьків чи законних представників.
Усі ці документи мають відповідати певним формам, з якими можна
ознайомитися у тому ж таки пункті 8 Постанови № 684.


Першочергово зараховуються:

дитина проживає на території обслуговування закладу освіти, і це
підтверджується одним із необхідних документів;

рідні брати та сестри дітей уже навчаються в цьому закладі освіти;

діти працівників цього закладу освіти.
З метою уникнення незручностей та більш ефективної роботи просимо
батьків заздалегідь записатися на прийом за телефоном: 5295385, обравши для
себе зручний час і дату.
Подача документів до 1 класу відбуватиметься у приймальні директора з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 15.00 (вхід з вулиці Антоновича).
Інформацію про перші класи можна отримати за телефоном 529-45-01,
0970873189 (Людмила Іванівна).
Свої запитання та документи, які ви бажаєте подати через електронну пошту,
слід надіслати на шкільну адресу school130.kiev@gmail.com
Зразки заяв доступні за посиланнями:
- першочергове зарахування (дитина проживає на території обслуговування
закладу освіти)
https://docs.google.com/document/d/1WOj5aI33cVhHDV4IdSgPGzkivQNBIsq
o/edit?usp=sharing&ouid=105473679231276987645&rtpof=true&sd=true

- першочергове зарахування (рідні брати та сестри дітей уже навчаються в
цьому закладі освіти)
https://docs.google.com/document/d/1jW0rp_r4siuTVFUloVFUK7OqRZyiNr2/edit?usp=sharing&ouid=109147745395642844385&rtpof=true&sd=true
- першочергове зарахування (діти працівників цього закладу освіти)
https://docs.google.com/document/d/1_BM89mk5xC2ppRyNo8RNKRNLCz8DtpC/edit?usp=sharing&ouid=109147745395642844385&rtpof=true&sd=true
- заява на вільні місця
вільні місця.docx - Google Документи

