
 

 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОДАЧІ ЗАЯВИ ПРО 

ПРИЙОМ ДИТИНИ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ НАВЧАННЯ У  ШКОЛІ НА 2023/2024 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Електронна подача заяви про прийняття дитини до ЗШ буде розпочата в 

понеділок 01.03.2023 у 8:00 годин. 

Якщо законний представник дитини не має доступу до Інтернету, заяву можна заповнити в 
Інформаційному центрі Шумперка, міський уряд Шумперка - у відділі освіти (вул. Єсеницька 31, 

каб. 232) або безпосередньо в закладній школі. 
 

 Посилання на електронну подачу заяви можна знайти на сайті початкової школи чи міста 

 Šumperka. 

 Реєстрація 

1) Перш, ніж подати заяву про вступ дитини до загальноосвітнього навчального закладу, необхідно 

попередньо зареєструватися в електронній системі реєстрації. На веб-сайті закладної школи або 

міста Шумперк ви знайдете посилання для реєстрації, яке відкриєте 

2) Відобразиться веб-сторінка. Натисніть кнопку Зареєструватися 

3) Заповніть запит на реєстрацію - запишіть ім'я користувача та пароль для входу пізніше. Після 

заповнення натисніть кнопку Створити 

4) Увійдіть за електронною адресою, яку ви вказали під час реєстрації. Відкрийте надісланий 

електронний лист із підтвердженням і клацніть посилання в електронному листі, щоб завершити 

реєстрацію (УВАГА!!!! електронний лист із підтвердженням також може бути надіслано до небажаної, 

масової та спамової розсилки).  

5) Тепер ви можете увійти, використовуючи свої дані для входу, і подати заяву про прийняття дитини. 

 

Подача заяви 

1) Спочатку виберіть початкову школу, до якої ви бажаєте зарахувати дитину (можлива лише одна 

початкова школа) і натисніть на один із запитів: Заява про вступ або Прохання про відстрочку. 

2) Заява про вступ до початкової школи 

 Заповніть заяву на вступ. При заповненні адреси спочатку запишіть село, а потім вулицю. В 

кінці заяви необхідно поставити галочку навпроти рядка Я підтверджую, тим самим 

підтверджуючи введену інформацію. Потім натисніть кнопку Зберегти. 

 З’явиться таблиця, де ви зможете вибрати наступну початкову школу, куди ви бажаєте 

віддати дитину у випадку, якщо у вибраній вами школі не буде вільних місць. (Можна вибрати 

лише 1 додаткову школу, або ви можете визначте порядок усіх інших закладніх шкіл 

відповідно до ваших уподобань) і натисніть кнопку Зберегти. 

 Вам відкриється підтвердження реєстрації заяви з додатковою необхідною інформацією. 

Наприкінці необхідно поставити галочку біля рядка Підтверджую, тим самим підтверджуючи, 

що ви ознайомилися зі змістом критеріїв зарахування дитини до обраного навчального 

закладу (критерії з’являться, якщо натиснути на посилання зі змістом критеріїв). Нарешті 

натисніть кнопку Зберегти. 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/skolstvi/aktualne.html


 

 

 З’явиться таблиця Список заяв. Якщо в третій колонці на лінії вашої дитини є прапорець, ваша 

заява завершена. 

 

3) Прохання про відстрочку 

 Заповніть заяву на відстрочку. В кінці заяви необхідно поставити галочку біля рядка 

Підтверджую, тим самим підтверджуючи, що ви ознайомилися з інструкцією, які документи 

необхідно принести до заяви на відстрочку, та підтверджуєте правдивість даних. Потім 

натисніть кнопку Зберегти. 

 Вам відкриється підтвердження реєстрації заяви з додатковою необхідною інформацією. 

Наприкінці необхідно поставити галочку біля рядка Підтверджую, тим самим підтверджуючи, 

що ви ознайомилися зі змістом критеріїв зарахування дитини до обраного навчального 

закладу (критерії з’являться, якщо натиснути на посилання зі змістом критеріїв). Нарешті 

натисніть кнопку Зберегти. 

 З’явиться таблиця Список заяв. Якщо в третій колонці на лінії вашої дитини є прапорець, ваша 

заява завершена. 

 У разі, якщо законний представник дитини принесе необхідні рекомендації щодо 

відстрочення обов’язкового відвідування школи, під час зарахування йому буде видано 

Рішення про відстрочку. Якщо під час реєстрації будуть відсутні необхідні документи, школа 

надішле законному представнику дитини Постанову про зупинення адміністративного 

провадження. 

 

4) В електронній системі реєстрації можна до 03.04. 2023 внести виправлення до заповнених даних. 

5) Ви можете відстежувати статус своєї заяви після входу в систему. 

6) Кінцевий термін запису є у вівторок, 4 квітня 2023 року з 12:00 до 17:00 та середу, 5 квітня 2023 року 

з 8:00 до 15:00. Будь ласка, у вказаний термін прийдіть у закладну школу, до якої ви зареєстрували 

свою дитину, для запису. Візьміть із собою: 

 паспорт гром.укр. обо закордонний паспорт 

 свідоцтво про народження дитини 

 віза для батьків і дитини 

 

10 квітня 2023 року біля головного входіу кожної закладної школи та на сайтах окремих шкіл буде 

оприлюднено список дітей, яких прийнято на обов’язкове навчання. Список прийнятих дітей 

публікуватиметься не під ім'ям та прізвищем, а під реєстраційним номером дитини. Письмове 

рішення про зарахування до обов’язкового навчання школа не видає. У разі необхідності законний 

представник дитини може вимагати письмове рішення про зарахування від дати 10 квітня 2023 року 

в закладній школі. 

 

 


