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                                                         Н А К А З 

    17 квітня 2020р.                      с. Княжолука                                № 59 

Про порядок зарахування  

Дітей до 1 - го  класу 

 

    На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

наказу МОН № 367 від 16.04.2018  «Про затвердження порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти 

для здобуття повної загальної середньої освіти», листа МОН від 31.03.2020 року 

№1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та 

зарахування до закладів загальної середньої освіти» з метою запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття 

загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х класів 

Н А К А З У Ю: 

1.   Затвердити порядок прийому дітей до 1-х класів що додаються. 

2.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи Собківу П.В..: 

2.1.  Забезпечити виконання організаційних заходів щодо прийому дітей до 1-х 

класів у 2020 році. 

2.2. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської та педагогічної 

громадськості щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2020 році. 

2.3.   Упродовж 04 – 20 травня 2020 року провести моніторинг прийому дітей 

до 1-х класів. 

3. Секратар - друкарці школи Сливинській І.Ю.: 

    3.1.Здійснити  прийом документів на зарахування до першого класу 

04.05.2020  по  15.07. 2020 року. 

   3.2. Прийом документів та їх копій проводити в гнучкому режимі, зокрема 

дозволивши їх подавати електронною поштою у сканованій формі, вхідні 

документи, надіслані у такий спосіб, реєструвати окремо від інших документів із 

зазначенням електронної адреси відправника та адресата.   

4. Інженеру – електроніку Яциняк В.І. оприлюднити наказ на сайті школи. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                         М. Пенгрин 

mailto:knzosh@ukr.net


Додаток 1 до наказу  

від 17.04.2020 №59                                                        

Порядок зарахування учнів до першого класу 

 У 2020 році набір учнів  до 1-го класу  здійснюватиметься відповідно до 

статті  18 Закону України «Про освіту»,п.2. ст 8, ч.1,2 п.1. ст 9 Закону України 

«Про повну загальну освіту та  відповідно до наказу МОН № 367 від 

16.04.2018 “Про затвердження порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти” , листа МОН від 31.03.2020 року № 1/9-182 

«Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування 

до закладів загальної середньої освіти» 

2. Перелік документів , які підтверджують місце проживання,  опубліковано в 

постанові КМУ від 19 вересня 2018 р. № 806 « про внесення змін до 

Постанови  КМУ від 13 вересня 2017 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2018-%D0%BF 

3. Прийом заяв на вступ до першого класу розпочинається з 4 квітня до 15 

червня  2020 р.  

4.Зарахування дитини до школи відбувається на підставі: 

1. Заяви батьків (одного з батьків) 

2.Свідоцтво про народження (оригінал та копія). 

3. Форма № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про 

результати обов’язкового медичного профілактичного огляду” (відповідно до 

Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року. “Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”, листа МОЗ № 111-

01/89 від 29 березня 2018 року “Щодо медичних довідок для відвідування 

закладів освіти» 

Прогнозована мережа  перших класів та учнів у них на 2020-2021 н.р. 

№ з/п Клас Кількість учнів/ вільних місць 

1 1-А 17 

2 1-Б 19 
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