
Заклади загальної середньої освіти Вознесенівського  ТВО 

№ 

з/п 
Повна назва ЗЗСО 

Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про умови для 

майбутніх першокласників  

1. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 20 екологічного профілю 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://cutt.ly/kxjYjdA  

2. 

Запорізька гімназія № 25 

гуманітарного профілю Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/DxjYQnP  

3. 
Запорізька гімназія № 37 Запорізької 

міської ради 
https://cutt.ly/HxjYRRs  

4. 
Запорізька гімназія № 39 Запорізької 

міської ради 
https://cutt.ly/fx1AbuM  

5. 

Запорізький навчально-виховний 

комплекс № 41 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/6xjYASX  

6. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 58 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/fxjYCzr  

7. 

Запорізька гімназія № 71 з 

поглибленим вивченням іноземної 

мови Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/hxjYMfi  

8. 

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 72 з поглибленим 

вивченням хімії та біології Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/mxjY9Jz  

9. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів «ОСНОВА» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/oxjUgib  

10. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 78 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/zxjUzEB  

11. 

Запорізький класичний ліцей 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://cutt.ly/wxjUnVw  

12. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 94 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/ZxjUEIh  

https://cutt.ly/kxjYjdA
https://cutt.ly/DxjYQnP
https://cutt.ly/HxjYRRs
https://cutt.ly/fx1AbuM
https://cutt.ly/6xjYASX
https://cutt.ly/fxjYCzr
https://cutt.ly/hxjYMfi
https://cutt.ly/mxjY9Jz
https://cutt.ly/oxjUgib
https://cutt.ly/zxjUzEB
https://cutt.ly/wxjUnVw
https://cutt.ly/ZxjUEIh


№ 

з/п 
Повна назва ЗЗСО 

Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про умови для 

майбутніх першокласників  

13. 
Запорізький ліцей «Логос» Запорізької 

міської ради Запорізької області 
https://cutt.ly/txjYeaY  

14. 

Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-

Алєф» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/hxjT9K3  

15. 

Запорізька гімназія «Контакт» 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://cutt.ly/KxjYyZO  

16. 

Запорізький навчально-виховний 

комплекс «Запорізька Січ» військово-

спортивного профілю Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/IxjYdO8  

17. 
Територіальний відділ освіти 

Вознесенівського району 
https://cutt.ly/WxjTKaC  

 

 

№ 

з/п 
Повна назва ЗЗСО 

Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про трансформацію 

мережі закладів освіти  

1. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 20 екологічного профілю 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://cutt.ly/wx1e2vy 

2. 

Запорізька гімназія № 25 

гуманітарного профілю Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/8x1rw1c 

3. 

Запорізька суспільно-гуманітарна 

гімназія № 27 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/0x1rynQ 

4. 
Запорізька гімназія № 28 Запорізької 

міської ради Запорізької області 
https://cutt.ly/Wx1ro17 

5. 
Запорізька гімназія № 37 Запорізької 

міської ради 
https://cutt.ly/xx1rQo2 

6. 
Запорізька гімназія № 39 Запорізької 

міської ради 
https://cutt.ly/5xF5551 

https://cutt.ly/txjYeaY
https://cutt.ly/hxjT9K3
https://cutt.ly/KxjYyZO
https://cutt.ly/IxjYdO8
https://cutt.ly/WxjTKaC
https://cutt.ly/wx1e2vy
https://cutt.ly/8x1rw1c
https://cutt.ly/0x1rynQ
https://cutt.ly/Wx1ro17
https://cutt.ly/xx1rQo2
https://cutt.ly/5xF5551


№ 

з/п 
Повна назва ЗЗСО 

Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про трансформацію 

мережі закладів освіти  

7. 

Запорізький навчально-виховний 

комплекс № 41 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/7x1YUPr 

8. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 58 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/bx1rOVr 

9. 

Запорізька гімназія № 71 з 

поглибленим вивченням іноземної 

мови Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/IxF516J 

10. 

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 72 з поглибленим 

вивченням хімії та біології Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/dx1rJ51 

11. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів «ОСНОВА» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/gxF4ps8 

12. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 78 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/zx1rBMR 

13. 

Запорізький класичний ліцей 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://cutt.ly/3x1r4ro 

14. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 94 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/0x1tpDl 

15. 
Запорізький ліцей «Логос» Запорізької 

міської ради Запорізької області 
https://cutt.ly/5x1tAXP 

16. 

Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-

Алєф» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/9x1tH4W 

17. 

Запорізька гімназія «Контакт» 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://cutt.ly/Ax1thUK 

18. 

Запорізький навчально-виховний 

комплекс «Запорізька Січ» військово-

спортивного профілю Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/7x1tUe6 

https://cutt.ly/7x1YUPr
https://cutt.ly/bx1rOVr
https://cutt.ly/IxF516J
https://cutt.ly/dx1rJ51
https://cutt.ly/gxF4ps8
https://cutt.ly/zx1rBMR
https://cutt.ly/3x1r4ro
https://cutt.ly/0x1tpDl
https://cutt.ly/5x1tAXP
https://cutt.ly/9x1tH4W
https://cutt.ly/Ax1thUK
https://cutt.ly/7x1tUe6


№ 

з/п 
Повна назва ЗЗСО 

Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про трансформацію 

мережі закладів освіти  

19. 
Запорізький ліцей «Промінь» 

Запорізької міської ради 
https://cutt.ly/Lx1tmJJ 

20. 
Територіальний відділ освіти 

Вознесенівського району 
https://cutt.ly/axFMEiw  

 

Заклади загальної середньої освіти Заводського ТВО 

 

 

№ 

Повна назва ЗЗСО 

Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про трансформацію 

мережі закладів освіти, умови 

прийому до 1, 10 класів 

1 Запорізький навчально-виховний 

комплекс №13 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/Rx4xtRk 

2 Запорізька гімназія №21 Запорізької 

міської ради 

https://cutt.ly/Jx4xsvA 

3 Запорізька гімназія №33 Запорізької 

міської ради 

https://cutt.ly/rz55ErK 

https://cutt.ly/Wx4xkbt 

4 Запорізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №36 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/Rx4xmUK 

5 Запорізька гімназія №46 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/Kz55YdA 

https://cutt.ly/cz55Omv 

6 Запорізька гімназія №47 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/rx4NtFc 

7 Запорізька гімназія №54 Запорізької 

міської ради 

https://cutt.ly/1x4NauC 

8 Запорізький навчально-виховний 

комплекс №67 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/Ox4NTb3 

9 Запорізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №75 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/Vx4NBoR 

10 Запорізька гімназія №85 Запорізької 

міської ради 

https://cutt.ly/hx4N229 

11 Запорізький навчально-виховний 

комплекс «Барвінок» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/Qx4N5RB 

12 Територіальний відділ освіти 

Заводського району 

https://cutt.ly/xxGpd2L 

https://cutt.ly/8xGpQJl 

 

https://cutt.ly/Lx1tmJJ
https://cutt.ly/axFMEiw
https://cutt.ly/Rx4xtRk
https://cutt.ly/Jx4xsvA
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https://cutt.ly/Wx4xkbt
https://cutt.ly/Rx4xmUK
https://cutt.ly/Kz55YdA
https://cutt.ly/cz55Omv
https://cutt.ly/rx4NtFc
https://cutt.ly/1x4NauC
https://cutt.ly/Ox4NTb3
https://cutt.ly/Vx4NBoR
https://cutt.ly/hx4N229
https://cutt.ly/Qx4N5RB
https://cutt.ly/xxGpd2L
https://cutt.ly/8xGpQJl


Заклади загальної середньої освіти Шевченківського  ТВО 

 

  Територіальний відділ освіти 

Шевченківського району 

https://bit.ly/3dihwLD  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/3dlwhgH  
https://bit.ly/3sHUlkk 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №12 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/2QWGUPH  

Запорізька спеціалізована школа фізичної 

культури I-III ступенів №18 Запорізької 

міської ради Запорізької області  

https://bit.ly/3dj179P  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№19 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/3m8mrCF 

 

Запорізький ліцей №34 Запорізької міської 

ради Запорізької області (ЗПШ 

"Натхнення")  

https://bit.ly/39vLcnl  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№42 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

Ведуться технічні 

роботи 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №52 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/3m8mOx3  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №55 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/31BiOf8  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№60 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/3rHb0mB  

Запорізький навчально-виховний 

комплекс  №63 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/3cEaj9H 

 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№64 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/3fzc3mx          

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №65  Запорізької міської ради 

Запорізької області 

  

https://bit.ly/3fug77A  

https://bit.ly/3fsCk5V 

 
https://bit.ly/3u4Z8N5  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№68 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/3dfDejm  

https://bit.ly/3dihwLD
https://bit.ly/3dlwhgH
https://bit.ly/3sHUlkk
https://bit.ly/2QWGUPH
https://bit.ly/3dj179P
https://bit.ly/3m8mrCF
https://bit.ly/39vLcnl
https://bit.ly/3m8mOx3
https://bit.ly/31BiOf8
https://bit.ly/3rHb0mB
https://bit.ly/3cEaj9H
https://bit.ly/3fzc3mx
https://bit.ly/3fug77A
https://bit.ly/3fsCk5V
https://bit.ly/3u4Z8N5
https://bit.ly/3dfDejm


Запорізька гімназія №77 Запорізької міської 

ради 

https://bit.ly/3wg6KOw  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №95 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/3u6BAay  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №101 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/3dkbB8H  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№111 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/31AIGrv  

Запорізька початкова школа "Світанок" 

Запорізької міської ради 

https://bit.ly/2QTXZcU  
https://bit.ly/3wdhRrs  

Запорізька початкова школа "Мрія"  ім. 

О.М. Поради Запорізької міської ради 

https://bit.ly/2PkICK4 

 
Запорізька початкова школа "Прогрес" 

Запорізької міської ради 

https://bit.ly/3rCFoyG  

 

  Територіальний відділ освіти 

Шевченківського району 

https://bit.ly/31AzHGM  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/3sERskb  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №12 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/2PcVyBR  

Запорізька спеціалізована школа фізичної 

культури I-III ступенів №18 Запорізької 

міської ради Запорізької області  

http://sport18.zp.ua/ 

 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№19 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/3sERpov  

 

Запорізький ліцей №34 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://bit.ly/3dnbFoo  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№42 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

Ведуться технічні 

роботи 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №52 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/3m8sxTW  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №55 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/3rITBdC  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№60 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://sites.google.com/site/

zpnvk60/transformacia-

https://bit.ly/3wg6KOw
https://bit.ly/3u6BAay
https://bit.ly/3dkbB8H
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https://bit.ly/2QTXZcU
https://bit.ly/3wdhRrs
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https://bit.ly/3rCFoyG
https://bit.ly/31AzHGM
https://bit.ly/3sERskb
https://bit.ly/2PcVyBR
http://sport18.zp.ua/
https://bit.ly/3sERpov
https://bit.ly/3dnbFoo
https://bit.ly/3m8sxTW
https://bit.ly/3rITBdC
https://sites.google.com/site/zpnvk60/transformacia-osvitnoie-sistemi-osvitnoie-sistemi-rajonu
https://sites.google.com/site/zpnvk60/transformacia-osvitnoie-sistemi-osvitnoie-sistemi-rajonu


osvitnoie-sistemi-osvitnoie-

sistemi-rajonu  
Запорізький навчально-виховний 

комплекс  №63 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/3wdiKjM  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№64 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/3sJ9NNi  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №65  Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/2QKzFdi  

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№68 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://bit.ly/3sF32vE  

Запорізька гімназія №77 Запорізької міської 

ради  

https://bit.ly/39LpT1t  

Запорізька гімназія №93 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://bit.ly/3wddc95  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №95 Запорізької міської ради 

Запорізької області  

https://bit.ly/3dqZHu2  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №101 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

  

https://sites.google.com/site/

zaporizkaschool101/%D1%8

2%D1%80%D0%B0%D0%

BD%D1%81%D1%84%D0

%BE%D1%80%D0%BC%D

0%B0%D1%86%D1%96%D

1%8F-

%D0%BE%D1%81%D0%B

2%D1%96%D1%82%D0%B

D%D1%8C%D0%BE%D1%

97-

%D1%81%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B5%D0%B

C%D0%B8-

%D1%88%D0%B5%D0%B

2%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D1%96%D0

%B2%D1%81%D1%8C%D

0%BA%D0%BE%D0%B3%

D0%BE%D1%80%D0%B0

%D0%B9%D0%BE%D0%B

D%D1%83 
Запорізький навчально-виховний комплекс 

№111 Запорізької міської ради Запорізької 

області  

https://www.znvk111.zp.ua/

%D1%82%D1%80%D0%B0

%D0%BD%D1%81%D1%8

https://sites.google.com/site/zpnvk60/transformacia-osvitnoie-sistemi-osvitnoie-sistemi-rajonu
https://sites.google.com/site/zpnvk60/transformacia-osvitnoie-sistemi-osvitnoie-sistemi-rajonu
https://bit.ly/3wdiKjM
https://bit.ly/3sJ9NNi
https://bit.ly/2QKzFdi
https://bit.ly/3sF32vE
https://bit.ly/39LpT1t
https://bit.ly/3wddc95
https://bit.ly/3dqZHu2
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://sites.google.com/site/zaporizkaschool101/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83


4%D0%BE%D1%80%D0%

BC%D0%B0%D1%86%D1

%96%D1%8F%D0%BE%D

1%81%D0%B2%D1%96%D

1%82%D0%BD%D1%8C%

D0%BE%D1%97%D1%81

%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%B

8%D1%80%D0%B0%D0%

B9%D0%BE%D0%BD%D1

%83 

Запорізький академічний ліцей «Вибір» 

Запорізької міської ради Запорізької  

області 

http://vybor.zp.ua/?page_id=

9295 

 

Запорізький багатопрофільний ліцей 

«Перспектива Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://www.perspectivazp.c

om/%D0%B1%D0%B0%D1

%82%D1%8C%D0%BA%D

0%B0%D0%BC/ 

 

Запорізька початкова школа "Світанок" 

Запорізької міської ради 

https://drive.google.com/file/

d/1Nxz_7LGQsY8B1n900C

MGtvEdkVyw-8Vy/view 

 

Запорізька початкова школа "Мрія"  ім. 

О.М. Поради Запорізької міської ради  

https://mriazpnew.wixsite.co

m/znvkmria 

 

Запорізька початкова школа "Прогрес" 

Запорізької міської ради 

  

http://schoolprogress.zp.ua/2

021/02/19/%d0%bb%d1%96

%d1%86%d0%b5%d0%b9-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%

d0%be%d1%80%d1%83%d

0%ba%d0%b0-

%d0%b2%d0%b8%d0%b1%

d0%be%d1%80%d1%83-

%d1%81%d1%83%d1%87%

d0%b0%d1%81%d0%bd%d

0%be%d1%97-

%d0%bf%d1%80%d0%be%

d1%84%d0%b5/ 
 

 

Заклади загальної середньої освіти Комунарського  ТВО 

  

Повна назва ЗЗСО Інформація про трансформацію 

мережі закладів освіти, умови 

прийому до 1-х класів  

https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.znvk111.zp.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://vybor.zp.ua/?page_id=9295
http://vybor.zp.ua/?page_id=9295
https://www.perspectivazp.com/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
https://www.perspectivazp.com/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
https://www.perspectivazp.com/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
https://www.perspectivazp.com/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
https://drive.google.com/file/d/1Nxz_7LGQsY8B1n900CMGtvEdkVyw-8Vy/view
https://drive.google.com/file/d/1Nxz_7LGQsY8B1n900CMGtvEdkVyw-8Vy/view
https://drive.google.com/file/d/1Nxz_7LGQsY8B1n900CMGtvEdkVyw-8Vy/view
https://mriazpnew.wixsite.com/znvkmria
https://mriazpnew.wixsite.com/znvkmria
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/
http://schoolprogress.zp.ua/2021/02/19/%d0%bb%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5/


Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://bit.ly/2PjC2U0  

Запорізька гімназія №14 Запорізької міської 

ради 

https://bit.ly/2PJV2Le  

Запорізька гімназія № 17 Запорізької міської 

ради 

https://bit.ly/3djJfvj  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 38 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/3rBMK5z  

 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№ 70 Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://bit.ly/3rGPUoy  

 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №80 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/0x43RJW 

 

 

Запорізька гімназія № 83 Запорізької міської 

ради 

https://bit.ly/3sEQSDd  

Запорізька загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 84 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/sx4ZhFr 

 

 

Запорізька гімназія № 90 Запорізької міської 

ради 

https://bit.ly/3sJnUCg  

 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 88 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/3u5dygb  

Запорізька загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 97 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/3rvHMHj 

 

 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 103 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/3cAEtdK  

 

Запорізький навчально-виховний 

оздоровчий комплекс № 110 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://bit.ly/3maZcrJ  

 

 

 

Повна назва ЗЗСО Інформація про трансформацію мережі 

закладів освіти, умови прийому до 10-х 

класів  

Запорізька гімназія № 6 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://bit.ly/39wUlMC  

Запорізька спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням іноземної 

https://cutt.ly/3x4JGSN 

https://bit.ly/2PjC2U0
https://bit.ly/2PJV2Le
https://bit.ly/3djJfvj
https://bit.ly/3rBMK5z
https://bit.ly/3rGPUoy
https://cutt.ly/0x43RJW
https://bit.ly/3sEQSDd
https://cutt.ly/sx4ZhFr
https://bit.ly/3sJnUCg
https://bit.ly/3u5dygb
https://bit.ly/3rvHMHj
https://bit.ly/3cAEtdK
https://bit.ly/3maZcrJ
https://bit.ly/39wUlMC
https://cutt.ly/3x4JGSN


мови № 7 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

Запорізький академічний ліцей № 23 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://bit.ly/3whnEwb  

Запорізька гімназія № 107 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/Gx4PcVH 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти Дніпровського ТВО 

 

Назва ЗЗСО Посилання 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 22 Запорізької міської ради 

Запорізької області,  

вул.Трегубова, 18 

http://school22.zp.sch.in.ua/batjkam/ba

tjkam_majbutnih_pershoklasnikiv /  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 29 Запорізької міської ради 

Запорізької області,  

вул.Академіка Александрова, 7 

http://school29.zp.sch.in.ua/prijom_do_

1-h_klasiv_2021_2022_navchaljnij_rik 

/ 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 30 Запорізької міської ради 

Запорізької області,  

вул.Парковий Бульвар,4 

https://znz30.zp.ua/батькам-

майбутніх-першокласників /  

Запорізька гімназія № 31 Запорізької 

міської ради Запорізької області   

вул. Добролюбова, 4 

http://gymnasium31.zp.sch.in.ua/batjka

m/umovi_prijomu / 

Запорізька гімназія № 50 Запорізької 

міської ради Запорізької області, 

вул.Б.Хмельницького, 22 

http://gymnasium50.zp.sch.in.ua/dlya_

batjkiv_majbutnih_pershoklasnikiv /  

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 59 з поглибленим 

вивченням англійської мови Запорізької 

міської ради Запорізької області 

вул.С.Синенка, 10 

  

http://school59.zp.sch.in.ua/batjkam/ba

tjkam_majbutnih_pershoklasnikiv /  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 61 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул. Братська, 15 

  https://zpschool61.ukraine7.com/t165-

topic#167  

Запорізький багатопрофільний ліцей 

№62 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул. Незалежної 

України, 9 

http://lyceum62.zp.sch.in.ua/batjkam/in

formaciya_schodo_naboru_do_1_klasu 

/  

https://bit.ly/3whnEwb
https://cutt.ly/Gx4PcVH
http://school22.zp.sch.in.ua/batjkam/batjkam_majbutnih_pershoklasnikiv%20/
http://school22.zp.sch.in.ua/batjkam/batjkam_majbutnih_pershoklasnikiv%20/
http://school29.zp.sch.in.ua/prijom_do_1-h_klasiv_2021_2022_navchaljnij_rik
http://school29.zp.sch.in.ua/prijom_do_1-h_klasiv_2021_2022_navchaljnij_rik
https://znz30.zp.ua/батькам-майбутніх-першокласників%20/
https://znz30.zp.ua/батькам-майбутніх-першокласників%20/
http://gymnasium31.zp.sch.in.ua/batjkam/umovi_prijomu
http://gymnasium31.zp.sch.in.ua/batjkam/umovi_prijomu
http://gymnasium50.zp.sch.in.ua/dlya_batjkiv_majbutnih_pershoklasnikiv%20/
http://gymnasium50.zp.sch.in.ua/dlya_batjkiv_majbutnih_pershoklasnikiv%20/
http://school59.zp.sch.in.ua/batjkam/batjkam_majbutnih_pershoklasnikiv%20/
http://school59.zp.sch.in.ua/batjkam/batjkam_majbutnih_pershoklasnikiv%20/
https://zpschool61.ukraine7.com/t165-topic#167
https://zpschool61.ukraine7.com/t165-topic#167
http://lyceum62.zp.sch.in.ua/batjkam/informaciya_schodo_naboru_do_1_klasu%20/
http://lyceum62.zp.sch.in.ua/batjkam/informaciya_schodo_naboru_do_1_klasu%20/
http://lyceum62.zp.sch.in.ua/batjkam/informaciya_schodo_naboru_do_1_klasu%20/


Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №66 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул.Рекордна, 1 

"Зарахування до першого класу" 

http://school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b

0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83

%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%

d1%8f-%d0%b4%d0%be-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d

0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d

1%83 /   

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №69 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул. Ладозька, 2 
http://school69.zp.sch.in.ua /  

Запорізька гімназія №73 Запорізької 

міської ради вул. Дудикіна, 16  

http://school73.zp.sch.in.ua/batjkam/m

ajbutnim_pershoklasnikam /  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №81 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул.Істоміна, 18 

http://znz81.zp.ua/index.php/vstup-do-

shkoli                                                                           

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 86 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул.Дегтярьова, 5-Б 

http://www.school86.com.ua/?page_id

=133  

Запорізька загальноосвітня школа I - III 

ступенів № 87 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул. Хакаська, 3 б 

https://www.zp87.ukr.education/%D0

%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D

1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D

0%BC-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88

%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%

B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-

%D0%BD-%D1%80  

Запорізька загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 89 Запорізької міської ради 

Запорізької області вул. Михайлова ,15 http://school89.co.ua/?p=3390  

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 100  Запорізької міської 

ради Запорізької області вул.Ладозька , 

2-а 

  https://schkola100-

zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%

D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-

%D0%B4%D0%BE-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B

B%D0%B8 / 

Запорізька гімназія № 104 Запорізької 

міської ради вул. Сергія Синенка, 65-В 

https://znz104.klasna.com/uk/site/batka

m-maibutnikh-pershok.html  

%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
%22Зарахування%20до%20першого%20класу%22%20http:/school66.zp.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%20/
http://school73.zp.sch.in.ua/batjkam/majbutnim_pershoklasnikam%20/
http://school73.zp.sch.in.ua/batjkam/majbutnim_pershoklasnikam%20/
http://znz81.zp.ua/index.php/vstup-do-shkoli
http://znz81.zp.ua/index.php/vstup-do-shkoli
http://www.school86.com.ua/?page_id=133
http://www.school86.com.ua/?page_id=133
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
https://www.zp87.ukr.education/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-2021-2022-%D0%BD-%D1%80
http://school89.co.ua/?p=3390
https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://znz104.klasna.com/uk/site/batkam-maibutnikh-pershok.html
https://znz104.klasna.com/uk/site/batkam-maibutnikh-pershok.html


Запорізький навчально-виховний 

комплекс № 109 Запорізької міської 

ради Запорізької області вул. 

Дніпровські пороги, 29 

http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%

d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0

%be%d0%ba-

%d0%bf%d1%80%d0%be-

%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%

d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0

%bd%d0%bd%d1%8f-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%

d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0

%b0%d0%bd%d0%bd/ 
 

Запорізька початкова школа "Еврика" 

Запорізької міської ради вул.Дудикіна, 

20а 

http://evrika198.at.ua/index/pravila_pri

jomu_do_nvk/0-74  

Запорізький колегіум "Елінт" 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

http://elint.com.ua/?module=class 

Розділ Батькам – першокласникам 

2021-2022н.р.   

 

Заклади загальної середньої освіти Хортицького ТВО 

 

Повна назва ЗЗСО Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про трансформацію 

мережі закладів освіти, умови 

прийому 1-ів 

Запорізький колегіум «Мала гуманітарна 

академія» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

ЗК "МГА"  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 24 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/Qx4UVw7 
 

https://cutt.ly/2x4DsEE 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 32 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://school32.zp.ua/pravila 
https://school32.zp.ua/transformatio

n 

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 40 з поглибленим вивченням 

англійської мови Запорізької міської 

ради Запорізької області 

https://cutt.ly/3cw6SJ8 
https://cutt.ly/7cw6g8I 

Запорізька гімназія № 45 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://sites.google.com/a/zgym45.c
om/zaporizka-gimnazia-

no45/home/batkam-majbutnih-
persoklasnikiv  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 49 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/Bx4GVcB 
https://cutt.ly/sx4KOad  

http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://znvk109.in.ua/parents/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/
http://evrika198.at.ua/index/pravila_prijomu_do_nvk/0-74
http://evrika198.at.ua/index/pravila_prijomu_do_nvk/0-74
http://elint.com.ua/?module=class%20Розділ%20Батькам%20–%20першокласникам%202021-2022н.р.%20%20
http://elint.com.ua/?module=class%20Розділ%20Батькам%20–%20першокласникам%202021-2022н.р.%20%20
http://elint.com.ua/?module=class%20Розділ%20Батькам%20–%20першокласникам%202021-2022н.р.%20%20
http://mga.in.ua/vstup-do-kolegiumu/
https://cutt.ly/Qx4UVw7
https://cutt.ly/2x4DsEE
https://school32.zp.ua/transformation
https://school32.zp.ua/transformation
https://cutt.ly/3cw6SJ8
https://cutt.ly/7cw6g8I
https://sites.google.com/a/zgym45.com/zaporizka-gimnazia-no45/home/batkam-majbutnih-persoklasnikiv
https://sites.google.com/a/zgym45.com/zaporizka-gimnazia-no45/home/batkam-majbutnih-persoklasnikiv
https://sites.google.com/a/zgym45.com/zaporizka-gimnazia-no45/home/batkam-majbutnih-persoklasnikiv
https://sites.google.com/a/zgym45.com/zaporizka-gimnazia-no45/home/batkam-majbutnih-persoklasnikiv
https://cutt.ly/Bx4GVcB
https://cutt.ly/Bx4GVcB
https://cutt.ly/sx4KOad


Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 51 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://www.51.zp.ua/профорієнтаці
я-та-інформація-щодо-набору-до-

10-класів  

https://www.51.zp.ua/до-уваги-
батьків-майбутніх-першокласників  

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 91 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/xx4N9Uf  
https://cutt.ly/xx4N9Uf 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 92 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://school92zp.blogspot.com/  

Запорізький багатопрофільний ліцей № 

99 Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://litsey-
99.at.ua/index/prijom_do_pershogo_

klasu_2021/0-288  

Запорізький загальноосвітній 

багатопрофільний навчально-виховний 

комплекс № 106 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://bit.ly/2PjfJhl 
https://bit.ly/3rAzgqz  

Запорізький загальноосвітній навчально-

виховний комплекс № 108 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

https://cutt.ly/1xquzKs 
https://cutt.ly/cx4E90y 

Запорізька початкова школа "Гармонія-

плюс" Запорізької міської ради 

Запорізької області 

http://surl.li/nyaz  

Запорізький загальноосвітній навчально - 

виховний комплекс санаторного типу 

"Злагода" Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://cutt.ly/5x4QUx2 
https://cutt.ly/Gx4Q6z1  

Хортицький академічний ліцей 

Запорізької міської ради 

https://cutt.ly/px4KIo1  

 

Заклади загальної середньої освіти Олександрівського ТВО 

 

Назва закладу освіти Гіперпосилання оприлюднення 

інформації про трансформацію 

мережі закладів освіти,  

умови прийому 1-ів 

Запорізька гімназія № 1 імені 

Т.Г.Шевченка Запорізької міської ради 

https://sites.google.com/view/zarak
huvannia-

zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%8
2%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0

%BC-
%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0

%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%

https://www.51.zp.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B4%D0%BE-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2
https://www.51.zp.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B4%D0%BE-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2
https://www.51.zp.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B4%D0%BE-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2
https://www.51.zp.ua/%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.51.zp.ua/%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://cutt.ly/xx4N9Uf
https://cutt.ly/xx4N9Uf
https://school92zp.blogspot.com/
https://litsey-99.at.ua/index/prijom_do_pershogo_klasu_2021/0-288
https://litsey-99.at.ua/index/prijom_do_pershogo_klasu_2021/0-288
https://litsey-99.at.ua/index/prijom_do_pershogo_klasu_2021/0-288
https://bit.ly/2PjfJhl
https://bit.ly/2PjfJhl
https://bit.ly/3rAzgqz
https://cutt.ly/1xquzKs
https://cutt.ly/cx4E90y
http://surl.li/nyaz
https://cutt.ly/5x4QUx2
https://cutt.ly/5x4QUx2
https://cutt.ly/Gx4Q6z1
https://cutt.ly/px4KIo1
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2


D1%96%D1%85-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%
88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D1%96%D0%B2    

 
 
 
 

Запорізька гімназія № 2 ім. Лесі 

Українки Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://zg2-zp.e-
schools.info/pages/stvorennja-
umov-dlja-funktsonuvannja-ta-

rozvitku-zakladu  
Запорізька гімназія № 3 Запорізької 

міської ради 

https://school3zp.blogspot.com/p/bl
og-page_10.html 

 

Запорізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ст. № 5 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

http://school5.edukit.zp.ua/dlya_batkiv/

majbutnim_pershoklasnikam/ 

Запорізька гімназія   

№ 11 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

http://www.gymnasium11.zp.ua/forPar

ents/forParents.php 

 

Запорізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ст. № 15 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://sites.google.com/view/schoo
l15zp/home/%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 

Запорізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ст. № 76 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

https://sites.google.com/znz76zp.ukr.ed

ucation/znz76zp/%D0%BF%D1%80%

D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80

%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

-%D1%82%D0%B0-

%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B

E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%

86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0

%B0-

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B

A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%

96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0

%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D

1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%

BB%D0%B0%D0%B4%D1%83   

Запорізький колегіум  

№ 98 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

http://98.zp.ua/roditelyam-2  

https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/zarakhuvannia-zakladu/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
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Запорізький ліцей  

№ 105 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

http://lyc105.zp.ua/ 

Запорізький ліцей «Альтернатива» 

Запорізької міської ради 

https://zvh121.wixsite.com/zvh12 

Запорізький технічний ліцей Запорізької 

міської ради Запорізької області 

http://ztl.zp.ua/index.php/367-
zaproshuemo-na-navchannya-

2021-2021-n-r  
Запорізький Академічний ліцей 

Запорізької міської ради Запорізької 

області 

https://academlyceum.zp.ua/%d1%80

%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%

d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0

%bd%d0%bd%d1%8f-

%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%

d1%82%d0%b8/  

Територіальний відділ освіти 

Олександрівського району 

http://tvogovt.zp.ua/  
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