
До уваги батьків 

майбутніх першокласників 

2022/2023 навчального року 

 
З 26 квітня по 31 травня 2022 року  (включно) триватиме прийом 

документів для зарахування дітей до 1-х класів комунального закладу 

«Вінницький ліцей № 27». 

Зарахування дітей до 1-го класу здійснюється у відповідності  

до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних  

та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  

від 16.04.2018 № 367, наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної 

середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»  з 

обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил. 

Для підготовки графіка прийому документів батькам майбутніх 

першокласників необхідно: 

 звернутися за номером контактного телефону 096-991-5088 з 11.00 до 

12.00 в робочі дні починаючи з 26 квітня 2022 року  

 або надіслати повідомлення на електронну пошту ліцею 

sch27@galaxy.vn.ua 

 

Першочергове  право на зарахування до ліцею мають: 

 діти, фактичне місце проживання яких на території обслуговування 

ліцею підтверджене; 

 діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей,  

які здобувають освіту в ліцеї; 

 діти працівників ліцею. 

Заяву про зарахування до ліцею батьки (один з батьків дитини) 

подають особисто (пред’являючи документ, що посвідчує особу).  

До заяви  про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати 

наступні документи: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18/stru


1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує 

особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал 

відповідного документа); 

2) оригінал або копію медичної довідки 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; 

3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання 

дитини чи одного з батьків на території обслуговування ліцею, реквізити 

якого зазначаються в заяві про зарахування. Звертаємо увагу, 

що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування  

і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків,  

а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення 

його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності 

правових підстав для першочергового зарахування дитини до ліцею. 

До 01 червня 2022 року до 1-х класів наказом директора ліцею будуть 

зараховані всі діти, які мають право на першочергове зарахування. 

Одночасно з дітьми, які мають право на першочергове зарахування,  

на вільні місця (у разі їх наявності) зараховуються всі інші діти, якщо 

загальна кількість поданих заяв не перевищує загальну кількість місць у 1-х 

класах. 

В ліцеї визначено безпечну локацію для прийому документів – актова 

зала. Це приміщення достатнє за розміром, у ньому наявні окремі вхід та 

вихід. Передбачена щогодинна перерва на санітарну обробку та 

провітрювання. 

Для дотримання безпеки в умовах воєнного стану відразу після звуку 

сирени повітряної тривоги прийом документів про зарахування до ліцею 

припиняється. Батьки (особи, які їх замінюють), які знаходяться в 

приміщенні ліцею на подачі документів, мають спуститися в укриття. Після 

сигналу «Відбій повітряної тривоги» прийом документів буде продовжено. 

 


