
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

       В І Д Д І Л  О С В І Т И 

 

Н А К А З 

 

 

від «27» лютого 2019 року                                                 № 87  

 

Про зарахування дітей до 1-х класів  

закладів загальної середньої освіти 

району у 2019/2020 навчальному  році 

   

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

освіту», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти» від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 05.05.2018 за № 564/32016, з метою забезпечення доступності здобуття 

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

закладів загальної середньої освіти Києво-Святошинського району Київської 

області, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Визначити 01 березня 2019 року датою початку приймання заяв про 

зарахування дітей до 1-го класу на 2019/2020 навчальний рік. 

 

    2. Визначити 31 травня 2019 року останнім днем подачі заяв про 

зарахування дітей до 1-го класу на 2019/2020 навчальний рік. 

 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

        3.1. Забезпечити організацію зарахування дітей до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування 

та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Порядок зарахування). 

       3.2.  Організувати прийом заяв від батьків для зарахування дітей до 1-х 

класів та документів за зразком згідно з додатком 1 до Порядку зарахування.  

                                                                          З 01.03.2019 по 31.05.2019 

       3.3. До 03.06.2019 зарахувати до 1-х класів усіх дітей, якщо станом на 

31.05.2019 кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць, 

відповідно до Порядку зарахування. 
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      3.4. Якщо станом на 31.05.2019 кількість поданих заяв перевищує загальну 

кількість місць у 1-х класах, відповідно до  Порядку зарахування:   

      3.4.1. з 03.06.2019 до 15.06.2019  провести процедуру зарахування дітей;   

       3.4.2. до 05.06.2019, впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей, 

оприлюднити на інформаційному стенді закладу освіти, а також на 

офіційному сайті закладу: 

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;  

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;  

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які               

претендують на вільні місця; 

-  наказ керівника закладу загальної середньої освіти про утворення     

конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування. 

       3.4.3. З 06.06.2019 по 10.06.2019 організувати проведення жеребкування 

для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця. 

       3.5. Забезпечити постійне інформування батьків про організацію прийому 

та зарахування дітей до 1-х класів на інформаційному стенді, веб-сайті закладу 

загальної середньої освіти. 

4. Покласти персональну відповідальність за організацію прийому та 

зарахування учнів до 1-х класів на керівників закладів загальної середньої 

освіти. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                     М. Івашко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготував: 

Ординський А. 


