
ОГОЛОШЕННЯ 
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25,      

м. Суми Сумської області з 03.05.2022 по 31.05.2022 р. розпочинає прийом 

учнів до 1-х класів. 

Перелік документів: 
 заява (зразок додається); 

 копія свідоцтва про народження дитини; 

 оригінал або копія медичної довідки 086 1/0. Враховуючи ситуацію, її можна буде додати до 

25 серпня (при умові, що Україна вийде з воєнного стану); 

 згода на обробку персональних даних; 

 документ, що підтверджує право на першочергове зарахування (за місцем проживання на 

території обслуговування закладу освіти; діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або 

сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі; діти працівників цього закладу 

освіти; випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності); 

 направити документи до закладу освіти будь-яким доступним способом (особисто, 

електронною поштою ssh25sumy@ukr.net, поштою ). 

Адміністрація 

https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2022/05/Zayava-do-1-klasu.doc
mailto:ssh25sumy@ukr.net


Територія обслуговування 
Комунальної установи 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25, 

м. Суми Сумської області 

Вулиці Роменська, Декабристів, Котляревського, Лисенка, 

1-ша Продольна, 2-га Продольна, 3-тя Продольна, 

4-та Продольна, 5-та Продольна, 6-та Продольна, 

7-Продольна, Перемоги, Зв’язківців, Кармелюка, Чекаліна, 

Чайковського, Крилова, Щепкіна, Короленка, Спартака, 

Плодова, Пантелеймона Куліша, Пантелеймонівська, Давида 

Бурлюка, Лохвицька, Штепівська, Чернишевського, Братів 

Кричевських, Гайова, 1-ша Поперечна, 2-га Поперечна, 

Оболонська, Вільшанська, Ботанічна, Григорія Ващенка, 

Соколина, Грабовського. 

Провулки Оборонний, Грибоєдова, Василя Філоновича, Семінарівський, 
Сєрова, Авіаційний, Костюківський, Високий, Чайковського, 

Спартака, Декабристів, Роменський 

Проїзди Гайовий, Короленка 
 



Директору  

Комунальної установи  Сумська 

спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів   №25, 

м. Суми Сумської  області 

Голуб Л.В.  

___________________________________ 

__________________________________,  
(прізвище, ім’я та по батькові заявника чи одного з 

батьків дитини) 

який (яка) проживає за адресою: 

______________________________________

______________________________________  
                    (адреса фактичного місця проживання) 

Контактний телефон: 

___________________________________  

 

ЗАЯВА 

про зарахування 

 

Прошу зарахувати_________________________________________________________  
                                (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження здобувача освіти)  

до ______ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: 
_________________________________________________________________________ 
на _____________ форму здобуття освіти. 

Повідомляю про:  

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне ідкреслити) 
(________________________________________________________________________);  
         (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти) 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне 

підкреслити) ______________________________________________________________; 

                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри) 
 

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти_____________________________ 

__________________________________________________________________________; 
                            (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти) 

про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне 

підкреслити); 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так/ні 

(потрібне підкреслити); 
інші обставини,  що  є  важливими  для  належної  організації  освітнього  

процесу: __________________________________________________________________. 
Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до 
заяви документах. Із Статутом закладу та Правилами внутрішкільного розпорядку 
ознайомлений (на). 

Додатки:___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
(за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367) 
 

_________ __________  
(дата)                                                                                                                         (підпис) 

 


