
 
УКРАЇНА 

 

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД I-III СТУПЕНІВ 

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262» 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

 
 
 

НАКАЗ 

24 лютого 2020 р.                                                                                             № 42 

Про організаційні заходи щодо  

прийому дітей до 1-их класів у 2020 році 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року №684 « Про затвердження порядку 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 квітня 2018 року № 367, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту м. Києва від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та відкритість 

діяльності закладів освіти», наказу Департаменту освіти і науки України 

Київської міської державної адміністрації від 05 лютого 2020 року №21 «Про 

прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 

році», з метою організованого прийому дітей до першого класу 

НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати прийом заяв до 1-х класу закладу з 03 квітня 2020 року. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сизій О.П.: 

2.1. провести інформування громадськості та батьків майбутніх 

першокласників про: 

2.1.1. порядок прийому дітей до 1-х класів; 

2.1.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом; 

2.1.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи 

одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти; 

2.1.4. прогнозовану кількість 1-х класів.  

2.2.  розмістити до 3 березня 2020 року інформацію, що зазначена в підпунктах 

2.1.1.-2.1.4. пункту 2.1. цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді 

закладу; 



2.3. забезпечити з 3 квітня 2020 року прийом документів для зарахування дітей 

до 1-х класів; 

2.4. вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу 1 розділу ІІ 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, чи 

випускників цього закладу освіти, чи випускників дошкільного підрозділу 

цього закладу освіти (за його наявності); 

2.5. 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; 

2.6. при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 5 Конституції 

України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з 

Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 №5-рп/2004). 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                 Наталія ПАРАЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


