
                                    Основна школа Густопече, Коменського 2 
 
                   Запис учнів до 1 класу на новий навчальний рік 2023/2024 
                                         Термін запису: 4 квітня 2023 
 
Основна інформація: 
  
• реєстрація учнів відбудеться в головному корпусі початкової школи - у вівторок, 4 
квітня 2023 року о 16.00 год. 
• на дошці оголошень при вході в корпус буде вивішено список дітей, розподілених по 
окремих класах. 
• запис проходитиме одночасно в п’яти класах у групах по 6-10 дітей (залежить від 
загальної кількості зареєстрованих дітей) 
 
         * Будівля буде відкрита з 15:45 – ВХІД З ВУЛ. КОМЕНСЬКОГО 
         * Для входу в корпус в цей день не потрібне змінне взуття 
 
• спочатку буде перевірено свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи 
хоча б одного із законних представників 
• основна частина реєстрації проходитиме в ігровій формі, хвилюватися не варто, це не 
обстеження чи тестування дітей 
• тривалість основної частини співбесіди передбачена на  30 - 40 хвилин 
• на реєстрацію дитину супроводжують законні представники, які можуть бути присутні 
при даному процесі 
 
Заяви на  прийняття до школи та облікові картки можна здати в канцелярію школи, 
бажано до кінця березня. 
Подання заяви достатньо для того, щоб у день реєстрації школа розпочала 
адміністративну процедуру – прийняття дитини до 1 класу (у випадку, якщо ви не 
можете бути присутніми на реєстрації разом з дитиною). 
Жодні додаткові запрошення законним представникам/батькам для зарахування 
дитини до 1 класу, школа не надсилатиме. 
Критерії прийому дітей до 1 класу вказані на сайті школи в розділі «Батькам». 
Для реєстрації потрібно мати: 
1)ЗАЯВУ НА ПРИЙНЯТТЯ ДО ШКОЛИ- можна завантажити на веб-сайті школи (якщо ви 
не подали її раніше) 
2) РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ - можна завантажити на веб-сайті школи (якщо ви не 
надсилали її раніше) 
3) СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ 
4) ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ хоча б одного законного представника 
5) РІШЕННЯ ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО 1 КЛАСУ 
     - стосується тих дітей, які минулого року вже мали відкладене навчання 
 
Якщо ви подаєте заяву про відкладення прийняття дитини до 1 класу, вам необхідно 
додати: 
  
а) ЗВІТ ОГЛЯДУ  педагогічно-психологічної консультації (або з ЦСП) 
б) РЕКОМЕНДАЦІЯ ЛІКАРЯ-ФАХІВЦЯ щодо відкладення навчання (достатньо від 
педіатра) 
в) ЗАЯВА про перенесення / відкладення початку навчання - можна завантажити на 
сайті школи 

https://www.zshuskom.cz/rodice
https://www.zshuskom.cz/obrazky-soubory/prihlaska-k-zakladnimu-vzdelavani-od-5-2021-5de4a.pdf?redir
https://www.zshuskom.cz/obrazky-soubory/zapisni-listek-tiskopis-pro-rodice-v-souladu-s-gdpr-od-2-2022-000fc.pdf?redir
https://www.zshuskom.cz/dokumenty-skoly-formulare

