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НАКАЗ  

 

 

17.05.2021            №34 

 

 

Про прийом дітей до 

1-го класу у 2021 році 

 

 

На виконання Конституції України, ст. 9 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ №806 від 19.09.2018 року та № 681 від 17.07.2019 року, 

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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

05.05.2018 року за №564/32016, розпорядження голови Сенчанської сільської 

ради від 30.04.2021 року за №60 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти Сенчанської сільської ради у 2021 році» та з метою 

організованого прийому дітей до першого класу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Забезпечити прийом документів для зарахування дітей до 1-го класу до 

31.05.2021 року. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. та 

вчителю Коморній Л.А.: 

2.1. Організувати інформування громадськості та батьків майбутніх 

першокласників про порядок прийому дітей до 1-го класу, територію 

обслуговування, яка закріплена за закладом загальної середньої 
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освіти; перелік документів, необхідних для зарахування до 1 класу 

ЗЗСО; прогнозовану кількість 1-х класів у закладі. 

2.2.  Розмістити інформацію щодо умов прийому учнів до першого класу на 

веб-сайті та інформаційних стендах школи. 

2.3.  До 04.06.2021 року інформувати відділ освіти, молоді та спорту 

Виконавчого комітету Сенчанської сільської ради щодо прогнозованої 

кількості 1-х класів, учнів в них, щодо кількості заяв для вступу до 1-х 

класів. 

3. 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. 

4. Не допускати проведення конкурсів чи інших заходів, спрямованих на 

перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини при 

зарахуванні до 1 класу закладу освіти. 

5. Провести поточні ремонти приміщень для розміщення в них 1 класу, 

оформити тематичні навчальні зони. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи        О.А. П’ятницький 

  
 


