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НАКАЗ
від <2У 2021 року
Про прийом дітей
до перших класів у 2021 році

№

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів україни, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню короно вірусної хвороби (COVID-19)», 
постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «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 і науки України від 16 квітня 2018 
року №367, наказу Департаменту освіти і науки, молоді і спорту від 03 жовтня 
2017 року №930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», 
враховуючи накази Департаменту освіти і науки від 28 квітня 2021 року №70 
«Про відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладах освіти м. 
Києва», від 28 квітня 2021 року №71 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів 
загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році», наказу Управління освіти 
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 29 квітня 2021 
року №104 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої 
освіти Деснянського району міста Києва у 2021 році», з метою організованого 
прийому дітей до перших класів 
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчальної роботи Філончик І.В.:
1.1. Забезпечити з 05 травня по 07 червня 2021 року прийом документів для 
зарахування дітей до 1-х класів.
1.2. Провести інформування громадськості й батьків майбутніх 
першокласників про:
- порядок прийому дітей до 1 -х класів;
- територію обслуговування, що закріплена за закладом освіти;
- перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з 
її батьків на території обслуговування закладу освіти;
- прогнозовану кількість перших класів.
1.3. Створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями у 
закладі освіти відповідно до території обслуговування, а також дітей, які є 
рідними (усиновленими) братами чи сестрами дітей, які здобувають освіту в 
школі, чи дітей працівників школи.
1.4. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, 
що їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини 
та її готовність до навчання в школі.
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1.5. Організувати прийом документів від батьків майбутніх першокласників 
(осіб, що їх замінюють) з урахуванням рівня епідемічної небезпеки.
1.6. Надати до Управління освіти інформацію щодо:
- кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 20 травня, 27 травня та 07 
червня 2021 року;
- кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів 22 червня 2021 року.
1.7. Зарахувати не пізніше 08 червня 2021 року до закладу освіти дітей, місце 
проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене, дітей, які 
є рідними (усиновленими) братами чи сестрами дітей, які здобувають освіту в 
закладі, чи дітей працівників закладу.
2. Адміністратору веб-сайту школи педагогу - організатору Малій Г.І.:
2.1. Розмістити до 05 травня 2021 року на сайті закладу інформацію щодо 
порядку прийому дітей до перших класів.
2.2. Розмістити порядок прийому до 1-х класів на інформаційному стенді 
закладу.
3. Завідуючій господарством Микулі А.М.:
3.1. Провести, за необхідності, капітальні та поточні ремонти приміщень для 
розміщення в них 1-х класів.
3.2. Забезпечити кабінети 1-х класів необхідними засобами навчання та 
обладнання, сучасними меблями, у тому числі партами; інтерактивним та 
комп’ютерним обладнанням, копіювальною технікою тощо відповідно 
рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
3.3. Створити умови безперешкодного доступу до інклюзивних та спеціальних 
класів закладу освіти.
3.4. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови під час 
прийому документів від батьків майбутніх першокласників (осіб, що їх 
замінюють).
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

З наказом ознайомлені: 
ФілончикІ.В. £■ —— 
МалаГ.І.
Микула А.М.
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