З 02 травня 2022 року розпочинається прийом
документів для зарахування дітей до 1-х класів
навчальних закладів столиці.

З 01 червня 2022 року до 23 серпня 2022 (включно)
приймаються заяви від мешканців,
які мають постійну реєстрацію
на території обслуговування закладу
та зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
З 1 червня по 23 серпня
Понеділок - 10.00-14.00
Середа
- 13.00-17.00
П’ятниця - 10.00-14.00

Заяву можна подати особисто (відповідно до графіку прийому), або
на електронну пошту vstup@sch271.kiev.ua у вигляді сканованих копій
або фотокопій гарної якості.

Перелік документів ,
які подають батьки майбутніх першокласників:
✓ заява;
✓ оригінал та ксерокопія свідоцтва про народження
дитини;
✓ документ, який підтверджує проживання дитини або
одного із батьків на території обслуговування
закладу освіти;
✓ довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи;
✓ медичні довідки 086-1/о, 063-0

До 23 серпня (включно) 2022 року надаються оригінали
документів майбутніх першокласників та медичні довідки
Інформацію по прийому до 1-го класу можна знайти на
сайті закладу освіти http://www.sch271.kiev.ua/

При зарахуванні до 1-го класу пріоритет отримують
наступні категорії дітей:
✓ ті, що проживають на території обслуговування закладу;
✓ зареєстровані внутрішньо переміщені особи, які
проживають на території обслуговування закладу;
✓ діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в школі та діти
працівників закладу.
Мікрорайон – територія обслуговування загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів
Вул. Вишгородська
Вул. Мостицька
Вул. Новомостицька
Просп. Правди
Вул.Н.Ужвій
Вул.Брюсова
Вул. Жашківська

23,23-А, 29,29/1,31,33
6,8,10,12,14,16/2,26,14-ЖБК
15
3,5,5-Б, 9-Б, 9-В,17,17-А,17-Б,19-А,19/3
5,7,9

Шановні батьки майбутніх першокласників !
Вітаємо вас з початком вступної кампанії до 1-го класу!
Віднині у школах усієї України при вступі до 1-х класів не
будуть проводитись конкурси для майбутніх першокласників. Ваші родини можуть
скористатися правом вибору школи без жодних обмежень.

Держава гарантує кожному майбутньому першокласнику право на першочергове зарахування
до школи за місцем проживання.
Разом з тим, Ви можете скористатися і правом особистого вибору, обравши будь-яку іншу
школу для зарахування на вільні місця.

Саме тому, звертаємо Вашу увагу на те, що зарахування дітей
до 1-х класів проходитиме у ІІ етапи:
першочерговий за місцям проживання та другий - за
вибором при наявності вільних місць.

Шановні батьки!
Вітаємо!
Графік прийому документів до першого класу
З 2 травня по 31 травня

Понеділок та четвер
14.00-17.00

З 1 червня по 23 серпня

Понеділок,середа,п’ятниця
10.00-13.00
13.00-14.00 (санітарна
година)
14.00-17.00

Терміни зарахування першокласників на
2022-2023 навчальний рік
2 травня – 31 травня

Прийом документів власноруч або на
електронну адресу

до 1 червня

Зарахування дітей за гарантованим
правом (місце реєстрації,
підтверджене місце проживання,
брати/сестри учнів, діти працівників
ЗЗСО) та на вільні місця
(якщо кількість заяв на вільні місця не
перевищує кількості вільних місць)

1 червня – 23 серпня

Зарахування дітей за гарантованим
правом (місце постійної реєстрації на
території обслуговування та
зареєстровані ВПО)

до 1 вересня

Зарахування учнів на вільні місця
у разі їх наявності
(у порядку надходження заяв)

