
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

27.04.2020                                       с.Миколаївка                                       № 51-ОД 
 

Про прийом дітей до 1-х класів  

закладів загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району 

у 2020/2021 навчальному році 

 

  

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

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

Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення  

обліку дітей дошкільного, шкільного 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 №367, листів Міністерства 

освіти і науки України від 10.08.2018 №1/11-8477 «Про  безоплатність здобуття 

повної загальної середньої освіти» та від 31.03.2020  №1/9-182 «Щодо 

організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти», керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусомSARS-CoV-2» (із змінами), 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради: 

1.1. Розпочати і забезпечити прийом документів для зарахування дітей 

до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради з  

30 квітня 2020 року до 30 травня 2020 року. 

1.2. Дозволити під час карантину прийом документів та їх копій  щодо 

зарахування до школи в електронному вигляді, врахувавши, що згідно з 

пунктом 8 розділу IV Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 

2018 року № 676, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 вересня 

2018 року за № 1028/32480, вхідні документи, надіслані у такий спосіб, 



реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси 

відправника та адресата.  

1.3. Провести широке інформування  громадськості й батьків майбутніх 

першокласників, із розміщенням вказаної інформації на сайті (і соціальних 

мережах) та інформаційному стенді закладу освіти впродовж двох робочих днів 

з дня прийняття відповідного рішення, про: 

1.3.1. порядок прийому дітей до 1-х класів, 

1.3.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом освіти, 

1.3.3. перелік та способи подання документів, 

1.3.4. прогнозовану кількість та наповнюваність  1-х класів. 

1.4. До 01 червня 2020 року видати наказ про зарахування дітей до 

першого класу та оприлюднити його на шкільному веб-сайті. 

1.5. Надіслати до відділу освіти, молоді та спорту інформацію щодо 

кількості 1-х класів та зарахованих до них учнів до 05.06.2020р. 

1.6. 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. 

1.7. При обранні освітніх програм забезпечити безоплатність повної 

загальної середньої освіти, зокрема, підручників та посібників. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


