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Додаткова інформація щодо організації зарахування – на навчальний рік 2023 - 
2024 
  
Інформація про формальну частинута реєстрація 
  

Подаючи заяву (див. додаток-веб) про допуск до обов'язкового відвідування школи, законний 
представник відповідно до Закону No 500/2004 Coll., Адміністративний процесуальний кодекс, 
зі змінами, повинен зазначити вимоги, викладені в розділі 37 пп. 2, які є: 
  
- ім'я та прізвище заявника (дитини),  

-Дата народження  

- місце постійного проживання або інша адреса для проходження служби (відповідно до 
частини 3 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства),  

- визначення адміністративного органу, до якого адресована заява (конкретна початкова 
школа).  
 
Що стосується законного представництва дитини її законним представником або іншою 
уповноваженою на це особою, важливо також з'ясувати:  
 
- ім'я та прізвище цього представника,  

- місце проживання цього представника або, де це доречно, іншу адресу для обслуговування.  
 
Якщо дитину представляє інша особа, ніж її законний представник, також важливо, щоб вона 
обґрунтувала свої повноваження представляти дитину. 
З подання має бути зрозуміло, хто його робить, якого випадку це стосується і що пропонується. 
Представник сторони провадження (законний представник дитини) зобов'язаний пред'явити 
посвідчення особи на вимогу уповноваженої посадової особи  (ч. 5 ст. 36 КпАП).  
 
При поданні заяви законний представник подає документи: 
 
-посвідчення особи 
- свідоцтво про народження дитини 
- картка медичного страхування дитини 
 
Ми також просимо, щоб школа була поінформована законними представниками про дані, 
необхідні для встановлення відповідних заходів підтримки майбутнього учня школи: 
 
- про неблагополуччя дитини, про яку йдеться в розділі 16 Закону про освіту, інформацію про 
надзвичайні таланти, інформацію про заходи підтримки, що надаються дитині школою 
відповідно до розділу 16 Закону про освіту, і про висновки іспиту, викладені в рекомендації 
шкільного керівництва та консультативного закладу,  

- відомості про медичну придатність дитини до навчання і про проблеми зі здоров'ям, які 
могли вплинути на хід навчання.  
Зазначена інформація щодо недоліку або стану здоров'я дитини не вплине на рішення 
керівника школи про прийом/неприйняття дитини. 
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У разі прохання про відстрочку рекомендуємо: 
 
- заздалегідь заповнити заяву про перенесення обов'язкового відвідування школи (див. 

додаток-веб) 
- мати документи для реєстрації – рекомендації шкільного методично-консультативного 

закладу (ДПП, НПК) та лікаря-спеціаліста або клінічного психолога  
 
РІШЕННЯ про прийом учнів на базову освіту з навчального року 2023/2024 
 
Керівник базової школи як матеріально та місцево компетентний адміністративний орган у 

розумінні § 46, § 165 пп. 2 бал. д) та § 183 пп. 2 Закону No 561/2004 Coll., про дошкільну, 

базову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту), зі змінами та 

доповненнями, і відповідно до Закону No 500/2004 Coll., Кодекс адміністративного 

судочинства зі змінами та доповненнями вирішує, що правомірним є дотримання заяви про 

вступ на перший курс базової освіти для дітей з реєстраційними номерами, перелік яких буде 

опублікований на веб-сайті школи та розміщений на офіційній дошці біля головного входу. 
 
Інформація про мотиваційну частину реєстрації  
 
Мета – мотивувати дитину до відвідування школи, представити школу як безпечне та приємне 

середовище, якого не потрібно боятися.  
В рамках неформальної діяльності (наприклад, співбесіда, гра, підготовлені цілеспрямовані 

заходи, спрямовані на оцінку певних навичок дитини, шкільна екскурсія) з дитиною педагог 

потім орієнтовно визначає рівень її досягнутих знань, умінь і навичок.  
Під час зарахування, крім мотивації дитини до відвідування школи, є ще й орієнтовна оцінка 

його шкільної готовності.  Присутність дитини при зарахуванні також призводить до взаємного 

знайомства дитини і законних опікунів зі школою і вчителями.  
 
 
 

Зарахування на 1-й курс нашої школи відбуватиметься на: 

3. квітня 2023 – 8:00 – 17:30 

4. квітня 2023 – 13:00 – 17:30 

 
Ми з нетерпінням чекаємо на вас. 

 
 
 


