
Щодо електронної реєстрації для  

зарахування дітей до 5-х класів  

Коломийського ліцею імені М.Грушевського 

 

З метою належної організації електронної реєстрації для зарахування дітей до 

5-х класів закладів загальної середньої освіти надсилаємо загальні рекомендації 

щодо роботи в Системі https://school.bloqly.com/#/.  

Для організації роботи із зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти керуємося: 

- наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про 

затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти»; 

- рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.03.2021р. №54 «Про 

затвердження Порядку електронної реєстрації дітей для зарахування до перших 

класів закладів загальної середньої освіти Коломийської територіальної 

громади».  
 

Робота з електронними заявками 

З 01 червня по 28 червня 2021 року батьки або особи, що їх замінюють, 

здійснюють електронну реєстрацію дитини для подальшого зарахування її до 

першого класу закладу загальної середньої освіти. Обмежень у кількості таких 

заявок для батьків немає. Вони мають право подавати заявки як до ЗЗСО, що 

належить до їх території обслуговування так і в будь-який інший ЗЗСО.  

Адміністратори ЗЗСО розглядають заявки у такій черговості: 

1. До 28 червня 2021 року розглядаються виключно заявки дітей, що мають 

право на першочергове зарахування. 

2. З 30 червня по 09 липня 2021 року розглядаються усі інші заявки виключно 

на вільні місця. 

Кожна заявка має кілька статусів: 

«Отримано» - заявка потрапила до бази даних і отримала свій номер у черзі. 

Батьки зареєструвалися і чекають розгляду заявки адміністратором ЗЗСО. 

«На розгляді» - адміністратор закладу освіти почав процес розгляду заявки. 

Після отримання заявою статусу «На розгляді» один з батьків або законний 

представник упродовж 10 робочих днів, але не пізніше 11 червня 2021 року, 

зобов’язаний принести у вказаний заклад освіти копії та оригінали документів для 

зарахування.  

Важливо! Просимо відповідальних осіб інформувати батьків щодо початку 

розгляду їхньої заявки, оскільки у випадку, якщо один з батьків або законний 

представник не подав документи до закладу освіти у 10-ти денний термін, заява 

щодо підтвердження місця зарахування автоматично відхиляється. Надалі місце в 

черзі не відновлюється, а дитина може бути зарахована на загальних підставах у 

порядку загальної черги після подання нової заяви. 

«Скасовано» - заявник самостійно скасував заяву на зарахування дитини до 

першого класу закладу освіти. Така заявка не розглядається. 

https://school.bloqly.com/#/


«Відмовлено» - відмовлено в зарахуванні дитини до першого класу даного 

закладу освіти. Відмовляє у прийнятті заявки адміністратор ЗЗСО тільки якщо 

батьки не подали вчасно оригінали документів до закладу освіти.  

«Підтверджено» - заяву прийнято, підтверджено зарахування дитини до 

першого класу даного закладу освіти, керівником закладу освіти видано наказ про 

зарахування дитини до 5-го класу. 

Звертаємо Вашу увагу, що кожна зміна статусу заявки фіксується у 

Системі та доступна для контролю адміністраторам управління освіти 

Коломийської міської ради. 
 

Зарахування дітей до 5 класу (наказ) 

Основна хвиля зарахування: 

28 червня 2021 року керівник ЗЗСО видає наказ про зарахування дітей, які 

мають право на першочергове зарахування (місце проживання яких на території 

обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними 

(усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому 

закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками 

дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності). 

Додаткова хвиля зарахування: 

До 09 липня 2021 року зараховуються діти, які не проживають на території 

обслуговування цього закладу, виключно на вільні місця. 

Якщо кількість заяв для зарахування перевищуватиме кількість вільних місць 

у першому класі у Системі буде проведено онлайн-жеребкування. За процесом 

жеребкування матимуть змогу слідкувати будь-які зацікавлені особи. 
 


