
 

 

Інструкція реєстрації дитини у дошкільному 

закладі: 
 1. Зареєструйтеся на сайті:   

1.1.  натисніть «Реєстрація» у правому верхньому куті сторінки;  

1.2.  введіть логін та пароль, під якими Ви будете заходити на сайт;  

1.3.  вкажіть електронну пошту, на яку будуть приходити повідомлення;  

1.4.  надайте дозвіл на обробку персональних даних, натиснувши кнопку    

 «Зареєструватися».; 

1.5.   якщо Ви побачите повідомлення «Дякуємо за реєстрацію, тепер ви можете   

 додати заявку»; 

2. Подання заявки: 

 2.1. перейдіть на закладку «Мої заявки»;  

 2.2. натисніть кнопку «Нова заявка»; 

 2.3. вносите інформацію про дитину, заповнивши відповідні поля. Поля, що 

виділені напівжирним шрифтом, обов'язкові для заповнення; 

 2.4. оберіть дошкільний заклад; 

 2.5. вкажіть бажаний рік зарахування дитини до дошкільного закладу;  

 2.6. обов’язково  вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини. Ці 

дані необхідні для перевірки  введених даних;  

 2.7. для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 

робочих днів з дня подання заяви звернутися до відділу освіти з оригіналами 

документів (паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини, документ, що 

підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних 

документів.  

 2.8. якщо Ваша дитина має право на пільги при зарахування до дошкільного 

навчального закладу, поставте «Так» у відповідному полі та вкажіть необхідні 

дані про документ, що підтверджує право на пільги. 

 2.9. у разі, якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати 

оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, 

зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує 

постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в 

електронному вигляді; 

2.10. внесіть дані про одного з батьків дитини або її офіційних представників.  

2.11.  внесіть прізвище, ім’я та бо-батькові, вкажіть адресу реєстрації та адресу 

проживання заявника. Вкажіть паспортні дані у відповідних полях. В полі 

«Телефон» вкажіть контактний номер телефону, за яким з Вами можна буде 

зв’язатися стосовно зарахування Вашої дитини до ДНЗ. В полі «e-mail», 

відповідно, вкажіть свою електронну пошту. 

 2.12. після внесення всіх необхідних даних, натисніть кнопку «Відправити». Ви 

повинні побачити повідомлення про те, що заявка додана. Тепер, на закладці 

«Мої заявки» Ви зможете стежити за статусом своєї заявки та за перебігом 

електронної черги. 


