
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ 

Зачепилівка 
 

18.03.2020                                                                                                       № 50 
 
 

Про прийом дітей до 1-х класів 

закладів загальної середньої освіти 

Зачепилівського району до початку 

2020/2021 навчального року 
 

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

освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 

дітей дошкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року за № 

564/32016, листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2018 року № 

1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти» та з 

метою організованого прийому дітей до перших класів, наказую: 

 

1. Розпочати прийом заяв про зарахування учнів до 1-х класів закладів 

загальної середньої світ Зачепилівського району до початку 2020/2021 

навчального року. 

                                                                                                      З 18.03.2020 року 

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району: 

2.1. Забезпечити прийом заяв про зарахування учнів до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти Зачепилівського району до початку 2020/2021 

навчального року відповідно до Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження Порядку 



зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року за № 

564/32016.                                                                                   

                                                                                                      З 18.03.2020 року 

2.2. Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх 

першокласників про: 

2.2.1. порядок прийому дітей до 1-х класів; 

2.2.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої 

освіти; 

2.2.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи 

одного з її батьків на території обслуговування, що закріплена за закладом 

загальної середньої освіти; 

2.2.4. прогнозовану кількість 1-х класів; 

2.3. Розмістити  інформацію, що зазначена у підпунктах 2.2.1. – 2.2.4. пункту  

2.2. цього наказу, на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді закладу 

загальної середньої освіти. 

2.4. Забезпечити безоплатність повної загальної середньої освіти, зокрема 

підручників та посібників, при обранні освітніх програм. 

3.Завідувачу районним методичним кабінетом Бєляєвій А.І.: 

3.1. Забезпечити оприлюднення даного наказу на офіційному сайті відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о.начальника  відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                               Світлана ПАШКОВА 

 

 


