
Процедура замовлення учнівського квитка. 

Квитки друкуються 

партіями і видаються 

згідно кількості запитів

Школи організовують облік учнів в Реєстрі.

Роблять переведення та додають нових учнів.

В кабінеті киянина 

батьки замовляють

учнівський квиток та 

додають фото.

Школа погоджує або 

відхиляє дані від батьків та 

формує партію на друк
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Після успішного пошуку форма поверне дані про учня для перевірки та
додання фото. У разі, якщо інформацію не знайдено, означатиме що така
дитина не є учнем жодної з шкіл Києва і інформація про неї відсутня у
Реєстрі. У разі виявлення помилки батьки можуть звернутись до школи щоб
виправити дані.

Для того, щоб 
батьки оформили 
замовлення, їм 
необхідно знайти 
дитину по 
реквізитам її 
документа, тому ці 
дані дуже важливі. 
Для пошуку
необхідно
заповнити вказані
поля і натиснути
кнопку «Пошук». 
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Для замовлення шкільних учнівських квитків потрібно завантажити фотокартку

формату 3 на 4 (35мм*45 мм) в електронному вигляді (*.jpg). Допустимий розмір

для завантаження від 80 КБ до 2 МБ. Фото можна зробити самостійно на

смартфон чи фотоапарат, головне, щоб воно відповідало основним вимогам для

друку.

ЯКЩО ФОТО НЕ ВІДПОВІДАТИМЕ ВИМОГАМ, ЗАМОВЛЕННЯ НЕ БУДЕ ПЕРЕДАНО НА ДРУК.

ВИМОГИ ДО ФОТО:

1. фотографія повинна бути актуальною (зробленою протягом останніх 6 місяців); 

2. кольоровою, з білим чи світлим, бажано однотонним заднім фоном;

3. на фото не має бути сторонніх осіб та предметів; 

4. зображення повинно містити зображення обличчя, шиї та плечей;

5. зображення обличчя повинно складати близько 60-80% фотографії; 

6. обличчя повинно бути сфотографовано виключно у анфас, з мімікою (виразом), що 

не спотворюють його риси, без головного убору та темних окулярів;

7. обличчя повинно міститися у центрі фотографії;

8. не дозволяється фотографування у верхньому одязі (наприклад, у пальто, куртці, 

тощо), а також у головних уборах.



Термін дії квитків для різних паралелей

4, 9, 11 - 1 рік (01.07.2020)

3, 8, 10 - 2 роки (01.07.2021)

2, 7 - 3 роки (01.07.2022)

1, 6 - 4 роки (01.07.2023)

5 - 5 років (01.07.2024)

1. Учні можуть безкоштовно користуватись громадським транспортом  

протягом календарного року і до закінчення дії квитка.

2. Квитки безкоштовно надаються учням до 18 років, які навчаються у 

закладах освіти всіх форм власності міста Києва.

3. У разі пошкодження квитка, його втрати та при переведенні до іншого 

закладу освіти за повторний випуск квитка сплачують батьки учня. 

4. Учням пільгових категорій перевипуск е–квитка відбувається за кошти 

міського бюджету.

5. Плановий випуск квитка відбувається за кошти бюджету за наявності 

замовлення батьків та фото учня.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА


