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Про прийом дітей до 1-х класів
КЗ «СЗШ № 23» у 2021 році
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018 «Про затвердження
Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для
здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки
України від 16.04.2018 № 367, листа Міністерства освіти та науки України від 10.08.2018 №
1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної освіти» з метою реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого
прийому дітей до 1 класів, на виконання розпорядження департаменту з гуманітарних питань
Кам’янської міської ради від 03.11.2020, з метою створення внутрішньої системи
забезпечення якості освіти
НАКАЗУЮ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Розпочати прийом дітей до 1-х класів КЗ «СЗШ № 23» з 02 листопада 2020 року.
Поновити електронну реєстрацію щодо прийому дітей до 1 класу на 2021-2022 н.р.
(https://school.isuo.org)
Климіна Ю.В.
Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх першокласників про:
3.1. порядок прийому дітей до 1 класів;
3.2. територію обслуговування,що закріплена за закладом загальної середньої освіти;
3.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини на території
обслуговування закладу освіти;
3.4. прогнозовану кількість 1-х класів.
Єлагіна Т.О.
Шуміхіна С.І.
Розмістити інформацію, що зазначена в підпунктах 3.1.-3.4. цього наказу на веб-сайті та
інформаційному стенді закладу.
Занков Д.А.
Забезпечити з 02 листопада 2020 року по 29 травня 2021 року (включно) прийом
документів для зарахування дітей до 1-х класів.
Желдакова А.Г.
Оприлюднити з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на
інформаційному стенді закладу, а також на сайті закладу список зарахованих до перших
класів учнів, із зазначенням лише їх прізвищ, впродовж з двох робочих днів з дня
зарахування дітей до закладу освіти.

Занков Д.А.
Желдакова А.Г.
7. Створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями відповідно до
території закладу загальної середньої освіти.
Школяр Л.А.
8. Забезпечити раціональне використання наявних у закладі приміщень.
Школяр Л.А.
9. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх
замінюють, зокрема,будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовності
до навчання в школі тощо.
Желдакова А.Г.
10. При обранні освітніх програм забезпечити безоплатність повної загальної середньої
освіти, зокрема підручників та посібників.
Школяр Л.А.
11. Організацію за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з НВР
Єлагіну Т.О., Шуміхіну С.І, учителя інформатики Занкова Д.А., секретаря
Желдакову А.Г., контроль залишаю за собою.
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