
Меры по зачислению в начальные школы на учебный год 2021/2022 
 
 
 
МЕРЫ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ В НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ НА УЧЕБНЫЙ 
ГОД 2021/2022 

 
 

Министерство образования, молодежи и физкультуры принимает меры по 

организации зачисления детей для обязательного посещения школ на 2021/2022 

учебный год в связи с чрезвычайными мерами правительства по защите 

населения от коронавируса COVID-19. Зачисление будет проходить в апреле и без 

обязательного личного присутствия детей в школе. 
 
Зачисление для обязательного образования будет осуществляться в соответствии 
с законом, но с отказом от некоторых традиционных процедур. Это будет происходить 
в течение срока согласно Закону об образовании, то есть с 01 апреля 2021 года по 30  
апреля 2021 года. 
 
Директор школы определяет период зачисления на первый год начального 

образования в соответствии с Законом об образовании (ст. 36, п. 4). 
 
С учетом вышеуказанных чрезвычайных мер ситуация требует: 
 

1. организовать зачисления без личного присутствия детей в  
школе. Приоритет должен быть отдан, по возможности, заявке без личного 

присутствия законного представителя ребенка в школе (электронный 

почтовый ящик, электронная почта с электронной подписью) или лично в 

школе или по почте, в зависимости от ситуации. 
 

2. для приема заявлений о зачислении для обязательного образования 

установить достаточно длительный период в пределах, предусмотренных 

Законом об образовании, т.е. с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года. 
 



Заходи по зарахуванню в початкові школи на навчальний рік 2021/2022 
 
 
 

ЗАХОДИ ПО ЗАРАХУВАННЮ В ПОЧАТКОВІ ШКОЛИ НА НАВЧАЛЬНИЙ 
РІК 2021/2022  

 
 

Міністерство освіти, молоді та фізкультури вживає заходів щодо організації 

зарахування дітей для обов'язкового відвідування шкіл на 2021/2022 

навчальний рік у зв'язку з надзвичайними заходами уряду щодо захисту 

населення від коронавіруса COVID-19. Зарахування буде проходити в квітні і без 

обов'язкової особистої присутності дітей в школі. 
 

Зарахування для обов'язкової освіти буде здійснюватися відповідно до закону, але з 

відмовою від деяких традиційних процедур. Це буде відбуватися протягом терміну 
відповідно до Закону про освіту, тобто з 01 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року. 
 

Директор школи визначає період зарахування на перший рік початкової освіти 
відповідно до Закону про освіту (ст. 36, п. 4). 
 

З урахуванням вищевказаних надзвичайних заходів ситуація вимагає: 
 

1. організувати зарахування без особистої присутності дітей в школі. 

Пріоритет повинен бути відданий, по можливості, заявці без особистої 

присутності законного представника дитини в школі (електронна поштова 

скринька, електронна пошта з електронним підписом) або особисто в школі 

або поштою, в залежності від ситуації. 
 

2. для прийому заяв про зарахування для обов'язкової освіти встановити 

досить тривалий період в межах, передбачених Законом про освіту, тобто з 

01 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року. 
 
 


