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Лист МОН № 1/9-320 від 18.05.18 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-320 від 18 травня 2018 року
Директорам закладів загальної середньої освіти,
працівникам органів управління освітою місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з
поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів),
ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів)
державної та комунальної форми власності
Враховуючи надходження на адресу Міністерства освіти і науки України запитань щодо особливостей
зарахування у 2018 році до «спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів,
гімназій (гімназійінтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів) державної та
комунальної форми власності», Міністерство інформує про таке.
Впродовж попередніх років зазначені вище заклади освіти з питань зарахування керувалися Інструкцією про
порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл
(шкілінтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 19 червня 2003 року № 389,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/7868.
Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти» від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим Міністерством юстиції України 05 травня 2018 року за
№ 564/32016, зазначена вище Інструкція визнана такою, що втратила чинність.
Відповідно до нового Закону України «Про освіту» та Закону України «Про загальну середню освіту» (з
останніми змінами) зазначені заклади загальної середньої освіти прирівняні до ліцеїв (закладів освіти III
ступеня) і впродовж 5 років мають привести свої статути у відповідність із зазначеними Законами.
Відповідно до статті 9 цього Закону ліцеєм є заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ
іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту. Початкова школа, гімназія і ліцей можуть
функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема закладу
загальної середньої освіти І-ІІ, ІІ-ІІІ чи І-ІІІ ступенів). Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні
особи.
Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої
освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.
При цьому, відповідно до пункту 19 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, «зарахування учнів до спеціалізованих
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шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеївінтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів) державної та комунальної форми власності здійснюється на
конкурсній основі в порядку, встановленому МОН». Однак згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 року № 96 Положення про загальноосвітній навчальний заклад втрачає чинність з 01
липня 2018 року.
З огляду на зазначене вище:
1. Зарахування дітей до перших класів зазначених вище закладів І-ІІІ ступенів здійснюється БЕЗ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ та згідно з процедурами, визначеними главою 1 розділу II Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 16 квітня 2018 року № 367 та зареєстрованим
Міністерством юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі - Порядок).
2.1. Зарахування до 5 класів відповідних закладів освіти І-ІІІ ступенів відбувається на загальних підставах
згідно з процедурою, зазначеною у главі 3 розділу II Порядку.
2.2. Зарахування до 5 класів відповідних закладів освіти II або ІІ-ІІІ ступенів відбувається за результатами
конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 розділу II Порядку, якщо кількість
поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих класах) закладу
освіти.
2.3. За такою ж процедурою зараховуються до 5 класу і діти, котрих було зараховано до перших класів
відповідних закладів освіти І-ІІІ ступенів у 2018 і наступних роках.
2.4. Зарахування до 6-9 класів відповідних закладів освіти на вільні місця відбувається за результатами
конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 розділу II Порядку.
3. Зарахування до 10 класів відповідних закладів освіти відбувається за результатами конкурсного
відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 розділу II Порядку, якщо кількість поданих станом
на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у десятому (десятих класах) закладу освіти, і триває до
30 червня 2018 року.
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