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Про зарахування дiтей до першо.го класу
закладlв загЕUIьноl середньо1
освlти
'роцi
м. Запорiжжя у 2020

На виконання законiв УкраiЪи <Про внесення змiн до деяких.законодавчих
aKTiB {краiн1, спрямованих на запобiгання виникненнrI i поширення

короновiрусноi хвороби (С9_V!Р- 19)t, _.оЦро. o99iTy11, (Цр9_ _повчу _ 1ацлчцу
середню ocBiTy>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.09.2017 J\b 684
<Про затвердження Порядку ведення облiку дiтей шкiльного BiKy та ylHiB>>,
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 16.04.2018 Ns 367 <<Про
затвердженнrI Порядку зарахування., вiдрахування та_переведенн1 учнiв до
державних та. комун€tльних закладiв освiти для здобуття повноi загальноi
середнъоi освiти>, вiдповiдно .д9 рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi
MicbKoi ради вiд29.||.2019 М 535 кПро внесення змiн до рiшення виконавчого
KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi радт вiд26.11.2018 Ns 525 ,1Пр9 органiзацiю облiку
дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв у м. Запорiжki>,-згlдно з накЕвом
департаме}lту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi радЙ вiд 02. |2.2019 Nэ 4б7р
Kllpo закрiплення територiй обслуговування за закJIадами освiти м. Запорiжжя
у 2020 роцi)), з урахуванням вимог постанови Кабiнетч MiHicTniB Укоаiни вiл
20.05.2020 Ns 392 <Ппо встановлення каDантинч з метою запобiгання
пошиDенню на тепитооiТ УкпаiЪи гостооi оеспiоатооноТ хвоооби COVID-19споичиненоi кооонавiпусом SARS-CoV-2, та етапiв послаблення
протиепiдемiчних заходiв> та з метою забезпечення права громадян на здобуття
повно1 загально1 середньо1 освlти

НАКАЗУЮ:

1. Визначити датою початку приймання заяв для зарахування

дiтей
до першого (перших) класу (класiв) закладiв загальноi середньоi освiти MicTa
02 червня2020 року.
2. Встановити TepMiH приймання заяв для зарахування дiтей до першого
(перших) класу (класiв) закладiв загальноI середньоi освiти м. Запорiжжя та
оформлення Bcix необхiдних документiв до 10.08.2020.
3. Начальникам територiальних вiддiлiв освiти департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi р"ди, керiвникам заrсгlадiв загальноi середньоi освiти
м. Запорiжжя:

3.1 оприлюднити iнформацiю

про строки приймання заяв для зарахування
(перших)
класу (класiв) закладiв загальноi середньоi освiти на
дiтей до першого
офiцiйних вебсайтах територiальних вiддiлiв освiти;
до 01.06.2020

2

3.2 забезпечити широке iнформування батькiвськоi громадськостi щодо

УМоВ приймання заяв для зарахування дiтей до першого (перших) класу (класiв)

закпадiв зага.пьноi середньоi освiти м. Запорiжжя IIIJIяхом використання
pecypciB iHTepHeTy (в тому числi, cTopiHoK закладiв освiти в соцiа.гlьних

мережах), засобiв масовоi iнформацii.
4. Керiвникам закладiв загальноI середньоi освiти rvr. Запорiжжя:
4.1 оприлюднити iнформацiю про строки приймання заяв для зарахування
дiтей до першого (перших) кJIасу (класiв) закладу зага.пьноi середriоТ освiти

на офiцiйному вебсайтi закладу освiти (у разi вiдсутностi вебсайту

закJIаду

освiти - на вебсайтi територiа-tlьного вiддiлу освiти);

до

01

.06.2020

у кожному класi,
кiлькостi вiльних мiсць У кожному з них шляхом розмiщення вказаноi
iнформаЦii на iнформаЦiйниХ стендаХ закладУ та на його вебсайтi (у разi
вiдсутностi вебсайry закладу освiти - на вебсайтi територiального
"iддiлу
освiти);
4.2 актуалiзувати iнформацiю щодо кiлькостi 1..rHiB

4.3 визначити порядок приймання заяв для зарахування дiтей до першого
(перших) класУ (класiв) закладiв загальноi середнъоi освiти (розробити iрафiк
приймання документiв, передбачити можливiсть попереднього телефонного
запису батькiв (або
законних представникiв) на прийом, забезпечити

ik

дотримання протиепiдемiчних заходiв тощо)
громадськостi;

та довести

його

до

вiдома

з 02.06.2020
4.4 забезпечити приймання з€UIв батькiв (або ix законних представникiв)
та необхiдних документiв, визначених п. 4 роздiлу I Порядку зарахування,
вiдрахування та переведення учнiв до державних та комунаrr""r* закладiв
освiти для здобуття повноi загальноi середньоi освiти, затвердженого нак€вом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд |6.04.2018 Ns 367 (даrri - Порядок);
02.06.2020_ 1 0.0 8.2020
4.5 видати нак€в про зарахування дiтей до першого (перших) кJIасу
(класiв), якщо кiлькiсть поданих заяв станом на 10.08.2020
р. не перевищус
загальноi кiлькостi мiсць у першому (перших) класi (класах);
11.08.2020
4.6 оприЛюднити список зЕ)аховаНих 1..rHiB (iз зазначенням iх прiзвищ)
шпяхом розмiщення списку на iнформацiйному стендi в закладi освiти, а.ако*
на офiцiйному вебсайтi закладу освiти (у разi вiдсутностi вебсайту закладу
освiти - на вебсайтi територiального вiддiлу освiти);
до 13.08.2020
4.7 вжити вичерпних заходiв щодо зарахування ycix дiтей, мiсце
проживання яких на територii обслуговування закладу освiти пiдтверджене,
а такоЖ дiтей, якi е рiдними (усиновленими) братами таlабо сестрами
дЬей, якi
здобуваЮть ocBiTY у цьомУ закладi, чи дiтьми працiвникiв цього зu*ладу освiти,
чи випуСкникамИ дошкiльного пiдроздiлу цього закJIаду освiти (у
рuзi його
наявностi);

до 11.08.2020

4.8 оприлюднити iнформацiю щодо наявностi вiльних мiсць у закладi
освiти Iлляхом розмiщення зазначеноТ iнформацii на iнформацiйних стендах
на вебсайтi територiального вiддiлу освiти);

Впродовж2-хробочих днiв з дня зарахування учнiв,
з появи вiпьного мiсця протягом навч€lпьного року
4.9 забезпечити приймання заяв батькiв (або iх законних представникiв)
дiтей, якi не проживають на територii обслуговування закJIаду, для зарахування
на вiльнi мiсця до першого (перших) класу (класiв) (у
разi ix наявностi);
до 10.08.2020, пiсля 25.08.2020, до 01.09.2020
4.10за наявностi вiльних мiсць у першому (перших) класi (класах)
та за умови утворення окремого (окремих) класу (класiв) здiйснити зарахування
дiтей, якi не проживають на територii обслуговування закJIаду освiти,

€ше

мають бажання здобувати
використовуеться
закладом освiти;
що

ocBiTy за освiтньою

про|рамою,

до 25.08.2020 вкJIючно
4.11 в разi, якщо кiлькiсть поданих заяв станом на 10.08.2020 перевищуе
заг€шьну кiлькiсть мiсць у першому (перших) класi (класах), зарахування дiтей
до першого класу здiйснити за наступними правилами:
4.II.1
4.1I.r зарахувати до першого (перших) класу
класу (класiв)
(класiв) закпаду освiти

дiтей, мiсце проживання яких на територii обслуговування закладу освiти
пiдтверджене, а такоЖ дiтей, якi е рiднимИ (усиновленими) братами
таlабо сестрами дiтей, що здобувають ocBiry У цьому закладi,
дir"r"
працiвникiв цього закладу освiти, чи випускниками дошкiльного ""
пiдроздiлу
цього закладу освiти (у разi його наявностi);

нак€в по закJIаду освiти, 11.08.2020
4.tI.2 впродовж 11.08.2020 р. - 25.08.2020 р. заяви про зарахування дiтей
не приймати, що не виключае права батькiв подати заяву пiсля 25.08.2020
р.
для зарахування на вiльнi мiсця;

4.11.3 провести жеребкування

у

перiод

з t7

по 2| серпня

2О2Oр.,

забезпечивши неухильне дотримання вимог глави 2 роздiлу II Поряд*у щод"
ПорядкУ проведеНня жеребкуваннЯ для зарахуваннЯ дiтеЙ до закJIаду освiти
на вiльнi мiсця;
17

.08.2020_2 1 .08.2020

4.1|.4 дiтей, якi не проживають на територii обслуговування закладу
освiти, зарахувати на вiльнi мiсця за результатами проведеного жеребкування
та за наявностi довiдки закладу освiти, на територii обслуговування якого
проживае дитина, Про iT вiдрахуваннrl з цього закJIаду чи не зарахуваннrI

до нього;

нак€в

по закJIаду освiти, до 25.08.2020

4.L2 забезпечити у разi звернення батькiв (або Тх законних представникiв)
дитини, яка проживас на територii обслуговування закладу освiти, надання
довiдкИ про не зарахування (вiдрахування) ло (iз) цього

.u*uiy

освiти;
Впродовж 1 робочого дня з дати
звернення одного з батькiв дитини

4

4.13 здiйснювати зарахування дiтей до першого (перших) кJIасу (класiв)
на вiльнi мiсця пiсля 25 серпня2020 р. у такому порядку:
4.|З.1 до 01.09.2020 р. зарахувати дiтей, якi мають право на перцочергове
зарахування до першого (перших) кJIасу (кпасiв);
4.|3.2 впродовж навч€lльного року зарахування до першого (перших) класу

(класiв) здiйснювати

на вiльнi мiсця у

порядку надходження

про зарахування.
5. Нача.гlьникам територiальних вiддiлiв освiти департаменту освiти
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради:

5.1 здiйснювати координування дiяльностi закладiв

i

заяв

науки

зага.пьноi середньоi

ОСВiТи раЙону щодо проведення зарахуванIuI дiтей до першого (перших) класу
(класiв) закладiв загальноi середньоi освiти
метою забезпечення
КОНСТИТУЦiЙНОго права |ромадян на здобуття повноi загальноi середньоi освiти;
02.0 6.2020_0 1 09. 2020

З

.

5.2 Вжити вичерпних заходiв (вiдкриття додаткового класу (класiв),
внесення необхiдних змiн в органiзацiю освiтнього процесу, вивiльнення

примiщень, Що використовуються не за призначенням (у тому числi, шляхом
припинення орендних вiдносин) для зарахування до першого (перших) класу
(класiв) ycix дiтей, якi мають право на першочергове зарахування, визначене
пiдпунктом 1 пункту 3 глави 1 роздiлу II Порядку;
До 17.08.2020, до 01 .09.2020
5.3. У ВИПаДКУ, якщо пiсля вжиття вичерпних заходiв щодо створення
необхiдних умов для провадження освiтнъоI дiяльностi для 1пlнiв першо.о
(перших) класу (класiв), кiлькiсть дiтей, якi мають право на першочергове
зарахування, перевищуе спроможнiсть закладу освiти, запропонувати на вибiр
батькiв перелiк закладiв освiти, максим€lпьно доступних i наближених до мiсця
ix прожИвання, та сприЯти зарахУванню дiтей до обраних ik батъками закладiв
освiти.
.08.2020, 25.0S.2020, 01 .09.2020,
впродовж навч€lльного року
Начальнику вiддiлу управлiння З питань розвитку освiти департаменту
науки Запорiзькоi MicbkoT ради Сизоненко о.д. забъзпечити
Що

6.

освiти
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i

координування управлiнськоi дiяльностi територiЕlльних вiддiлiв освiти
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради щодо здiйснення
процедури зарахування дiтей до першого (перших) класу (класiв) закладiв
заг€ulьноi середньот освiти MicTa з метою забезпечення конституцiйного права
громадян на здобуття повноi загальноi середньоi освiти.

7.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

департаменту - начапьника управлiння з питань розвитку освiти департаменту
освiти i науки Запорiзькоi MiobKoi ради BiTKoBcbKy Н.В.

Щиректор департаменту

С.Ю. Романчук

