
             Михайлівсько-Рубежівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

                   Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

                                                  Київської області 

 

                                                          Н А К А З  

 

від 28 лютого 2019 року                                                                   № 25-О 

 

Про організацію роботи щодо 

зарахування дітей до 1-х класів 

у 2019-2020 н. р. 

 

 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, наказу відділу освіти Києво-

Святошинської РДА Київської області від 27 лютого 2019 року № 87 «Про зарахування дітей 

до 1-х класів закладів загальної середньої освіти району у 2019-2020 навчального року», 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. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Куліш А.М.: 

1.1. Забезпечити організацію зарахування дітей до 1-х класів закладу освіти відповідно до 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.2. З 06.06.2019 по 10.06.2019 організувати проведення жеребкування для зарахування 

дітей до закладу освіти на вільні місця. 

1.3. Забезпечити постійне інформування батьків про організацію прийому та зарахування 

дітей до 1-х класів на інформаційному стенді та веб-сайті закладу освіти.  

2. Секретарю закладу освіти Рябко Г.М.: 

2.1 . Організувати прийом заяв та документів від батьків для зарахування дітей до 1-х класів.   

                                               З 01.03.2019 по 31.05.2019 

2.2 . 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. 

2.3 Якщо станом на 31.05.2019 кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць 

у 1-х класах, відповідно до Порядку зарахування: 

2.3.1 З 03.06.2019 до 15.06.2019 провести процедуру зарахування дітей; 

2.3.2 До 05.06.2019, впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей, оприлюднити на 

інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу освіти: 

- 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 директора закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для 

проведення жеребкування. 

3 Контроль на виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                  Приходько В.М. 

 

З наказом ознайомлені:   Куліш А.М.     

  

                                                                       Рябко Г.М. 

       


