Правила прийому дітей до закладу освіти
Зарахування учнів здійснюється згідно з Порядком зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року.
Зарахування учнів до Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 Скадовської міської ради Херсонської області здійснюється
відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви одного з
батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що
посвідчує особу заявника), оригіналу та копії свідоцтва про народження
дитини, оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної
облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього
навчального закладу про результати обов’язкового медичного
профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 16.08.2010 року №682, зареєстрованої в Мінюсті
України 10.09.2010 року №794/18089, а також оригіналу або копії
відповідного документа про освіту (у разі наявності).
У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть
додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну)
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання
психолого-медико-педагогічної консультації.
Прийом заяв від батьків про зарахування до першого класу 2020-2021
навчального року розпочинається 02 грудня 2019 року.
До першого класу зараховуються діти, які, як правило, досягли
шестирічного віку.
Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється до початку навчального
року та відповідно до території обслуговування (згідно з розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 27.11.2019 року №390 «Про
закріплення за закладами загальної середньої освіти Скадовського району
території обслуговування»): від східної частини вулиці В’ячеслава Чорновола
до вулиці Івана Франка, включаючи мікрорайон «Біла акація» міста
Скадовська.
Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які
проживають на території обслуговування закладу освіти.
Діти з особливими освітніми потребами можуть розпочинати навчання з
іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти
може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційнорозвивальним складником.
Діти або один з батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення
біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано
тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених
Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів.
Прийом громадян іноземних держав та осіб, які не мають громадянства,
здійснюється нарівні з іншими. Іноземні громадяни зобов’язані надати
документи українською мовою (переклад, завірений нотаріусом).
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими
освітніми потребами: безперешкодний доступ до приміщення закладу
освіти (пандус).















Пакет необхідних документів
для вступу до першого класу
Оригінал документа одного з батьків, що засвідчує особу.
Оригінал і копія свідоцтва про народження дитини.
Довідка для учня про результати обов’язкового медичного
профілактичного обліку (форма №086-1/о).
Карта профілактичних щеплень (форма №063/о)
Заява про зарахування до першого класу.
Пакет необхідних документів
для зарахування до закладу освіти
Оригінал документа одного з батьків, що засвідчує особу.
Особова справа учня
Оригінал і копія свідоцтва про народження дитини.
Довідка для учня про результати обов’язкового медичного
профілактичного обліку (форма №086-1/о).
Карта профілактичних щеплень (форма №063/о)
Заява про зарахування до першого класу
Заява про зарахування до школи

