І педагогічна, і батьківська спільноти хочуть отримати інформацію про
зарахування до першого класу в умовах надзвичайної ситуації. Шпаргалка
допоможе практичному психологу дати батькам відповіді на три
найпоширеніші запитання: якою нормативкою це регламентуватиметься,
у які терміни слід подати документи та як це зробити під час карантину
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Рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти
забезпечують шляхом зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу, крім випадків, визначених законодавством (ст. 9 Закону України «Про повну загальну середню
освіту» від 16.01.2020 № 463-IX). Відповідні правила зарахування
та випадки проведення конкурсів визначені у Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367; далі — Порядок зарахування).
Проводити конкурси чи будь-які інші заходи для перевірки
знань, умінь, навичок чи компетентностей дитини заборонено. Виняток становлять лише заклади спеціалізованої освіти та приватні
заклади освіти.

Коли можна подати документи для зарахування
Дату початку прийому документів для зарахування визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, але термін прийому заяв не може бути меншим одного
місяця.
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Фактично мінімально можливий термін, у який слід подати
необхідні документи, має бути встановлений з 30 квітня
по 31 травня. Водночас через можливе збільшення тривалості
освітнього процесу ці терміни можуть змінити.

Звертаємо увагу на те, що з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг (пп. 3 п. 2 розділу II «Прикінцеві положення»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19)» від 17.03.2020 № 530-ІХ; далі —
Закон). Тож якщо продовжать режим надзвичайної ситуації, перебіг місячного строку для прийому заяв та інші відповідні строки,
визначені Порядком зарахування, також будуть продовжені з урахуванням часу, що минув до завершення карантину.
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На період карантину може змінюватися режим роботи, зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб
(пп. 2 п. 2 розділу II «Прикінцевих положень» Закону). Тому МОН
рекомендує закладам освіти організувати прийом документів, необхідних для зарахування, після припинення карантину.
У закладах загальної середньої освіти можуть гнучко організувати режим прийому документів та їх копій, зокрема дозволити
подавати їх електронною поштою сканованими без електронного
цифрового підпису.
Інформацію щодо строків прийому документів та способів
їх подання мають оприлюднити впродовж двох робочих днів з дня
їх прийняття на сайті закладу загальної середньої освіти та/або
сайті його засновника. Тож періодично заходьте на них, аби перевірити, чи немає якихось оновлень. Тоді ви буде в курсі важливих
змін і зможете вчасно подати документи.

Примітка. Розроблено відповідно до листа МОН «Щодо організованого завершення 2019/2020
навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти» № 1/9-182
від 31.03.2020.

