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                                                           НАКАЗ 

 

22.03.2021                                                                                                       № 36-ОД 

 

Про організацію роботи щодо 

зарахування дітей до 1 класу на 

2021-2022 н.р. 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», статті 10 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», на виконання  листа Міністерства освіти 

і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладу 

загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 16.04.2018р. № 367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти», з метою впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого 

прийому дітей до 1-го класу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

       1. Розпочати прийом заяв та документів про зарахування дітей до 1-

го класу з 01.04.2021 р. та завершити 31.05.2021 р., про що розмістити на сайті 

закладу відповідне оголошення для інформування батьків та громадськості. 

2. За умови продовження карантину на період прийому документів про 

зарахування дітей до 1 – го класу проводити прийом документів (сканкопій) 

дистанційно через електронну пошту або в інший спосіб. 

3. У випадку подання сканкопій документів  оригінали подати після 

завершення карантину. 

 4. Забезпечити неухильне виконання вимог наказу 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». 

5. Учителю початкових класів Павлюченко Г.І.: 

5.1. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості 

щодо особливостей прийому дітей до 1-го класу у 2021 році. 

5.2. Довести до відома батьків інформацію про відповідальність щодо 

достовірності документів, що подаються до закладу освіти. 

5.3. Забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому 

дітей до першого класу.  

5.4. Проінформувати батьків про перелік документів, необхідних для 

зарахування дитини до навчального закладу.  

5.5. Надати батькам адресу електронної пошти закладу.  

6.Розмістити даний наказ та оголошення про початок прийому документів 

для зарахування до 1-го класу на вебсайті Бочечківського  НВК до 26.03.2021 р. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

    

    Директор                                   Ганна ВНУЧКОВА 

 

    Із наказом ознайомлені:            Тетяна КОРОСЬКО             22.03.2021 року 

                                                            Галина ПАВЛЮЧЕНКО     22.03.2021 року 

 

 

 
 


