
ШКОЛА І-ПІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
МІСТА КИЄВА

Київ, 02225, пр. Маяковського, 21-г, т/ф. (044) 515-73-47, e-mail: sh259@ukr.net

НАКАЗ
Від 07.06. 2021 року
Про зарахування до 1 -х класів 
на 2021-2022 навчальний рік

№ О

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» та з метою 
організованого прийому дітей до перших класів, на підставі заяв батьків та 
наявних документів: копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки 
№086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про 
результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»

НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати з 08 червня 2021 року дітей, які проживають на території 

обслуговування закладу а також дітей, які є рідними (усиновленими) 
братами чи сестрами дітей, які здобувають освіту в школі, чи дітей 
працівників школи до 1-х класів:___________________

№ 
з/п

ПІБ учня

1. Адаменко
2. Бубєнін
3. Будова
4. Вилюе
5. Возненко

mailto:sh259@ukr.net


6. Г авриленко
7. Г етагазова
8. Горб
9. Гуменюк
10. Давиденко
11. Єсипенко
12. Єременко
13. Ілларіонова
14. Каразей
15. Копач
16. Королюк
17. Король
18. Кузьменко
19. Левченко
20. Лодишкін
21. Малюк
22. Матюхін
23. Мельник
24. Мохно
25. Недашківська
26. Ремезовський
27. Ткаченко
28. Цар
29. Чепурна
ЗО. Юзефович

2. Зарахувати з 08 червня 2021 року дітей, які не проживають на території 
обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту в школі 
І-ІП ступенів №259:_______________________________

№ 
з/п

ПІБ учня

1. Ахременко
2. Батрак
3. Бурдей
4. Г аврилова
5. Г оробець
6. Гриценко
7. Данілкова
8. Вознюк
9. Євсєєнко
10. Зінченко

11. Іваницький
12. Камінський
13. Кірченко
14. Кудрявський
15. Меліхова
16. Михайлов



2.Секретарю школи Мунько С.М.:

17. Онищенко
18. Поремська
19. Поремська
20. Самотес
21. Товарницький
22. Тримайло
23. Шихненко

2.1. Внести прізвища учнів до алфавітної книги за відповідною літерою;
2.2. Заповнити особові справи на зарахованих учнів 1-х класів;
2.3. Розмістити особові справи зарахованих учнів до папки з особовими

справами класів;
Внести прізвищ^учців до 
------------------- ""аказ"

2.4. :
3. Контроль за викона

асу в папці з особовими справами, 
за собою.

О.ЮркоДирект

З наказом ознайомлена:
Мунько С.М.:

*


