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НАКАЗ 

 

від 26.05.2020                                    м.Долина                                   № _27_______ 

 

Про прийом документів для зарахування дітей  

до 1-х класів закладу загальної середньої освіти 

у 2020 році 

 

     Керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», відповідно 

до 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 квітня 2018 

року №367, листа Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2020 р. № 

1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та 

зарахування до закладів загальної середньої освіти», наказу управління освіти 

Долинської міської ради Івано-Франківської області від 25.05.2020 року № 203 

«Про прийом документів для зарахування дітей  

до 1-х класів закладів загальної середньої освіти у 2020 році», з метою 

організованого прийому документів для зарахування дітей до 1-х класів закладу 

загальної середньої освіти  

 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Маленкович О.Г: 

1.1. Організувати прийом документів та їх копій для зарахування дітей до    

 1-х класів Долинсього ліцею № 4  з 25 травня до 26 червня 2020 року. 

1.2. Провести інформування громадськості та батьків майбутніх 

першокласників про: 

 порядок прийому дітей до 1-х класів; 

 територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої 

освіти; 
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 перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини на 

території обслуговування закладу освіти; 

 спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі, та, 

відповідно, наявність вільних місць у кожному з них; 

1.3. Розмістити інформацію щодо умов прийому учнів до перших класів на 

вебсайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти; 

1.4. Забезпечити гнучкий прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів, 

в тому числі електронною поштою (сканкопії документів без електронного 

підпису із подальшим поданням оригіналів документів та їх копій після 

закінчення карантину), з метою дотримання протиепідемічних заходів. 

1.5. Вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу 1 розділу ӀӀ Порядку 

щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання 

яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які 

є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту 

у цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу освіти; 

1.6. 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 готовність до навчання в школі тощо; 

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею                                                                      Василь Воробець 

 

 

З наказом ознайомлена: 

Маленкович О.Г.________    

 

 

 

 
 


