
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

02.04.2021                                            с.Миколаївка                               № 39-ОД

Про визначення дати початку
приймання заяв про зарахування
дітей до закладів загальної
середньої освіти Миколаївської 
сільської ради Сумського району 
у 2021-2022 навчальному році

На  виконання  законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну  загальну
середню освіту», 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»,  з  метою  запровадження
Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної
середньої  освіти  «Нова  українська  школа»,  для  забезпечення  доступності
здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х
класів

НАКАЗУЮ:
1. Визначити датою початку приймання заяв про зарахування дітей до

закладів освіти Миколаївської сільської ради у 2021-2022 навчальному році
05 квітня 2021 року.

2. Керівникам  закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради:

2.1.Організувати  зарахування  дітей  до  1-х  класів  та  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».

2.2.Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості
щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2021 році, опублікувати
відповідну  інформацію  на  офіційних  сайтах  (сторінках  у  соцмережах)
закладів освіти.

2.3.  Тримати  під  контролем  питання  охоплення  навчанням  дітей
шестирічного  віку  на  закріпленій  за  закладами  освіти  території
ослуговування.



2.4.  Забезпечити  формування  1-их  класів  у  кількості  учнів,  яка
відповідає  вимогам  ст.12  Закону  України  «Про  повну  загальну  середню
освіту». 

2.5.  Забезпечити  суворе  дотримання  санітарно-епідемічних  вимог,
передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236
«Про  встановлення  карантину  та  запровадження  обмежувальних
протиепідемічних  заходів  з  метою  запобігання  поширенню  на  території
України  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-CoV-2», (зі змінами) під час прийому документів для
зарахування дітей у 1-й клас.

3. Покласти персональну відповідальність за  організацію прийому та
зарахування дітей до 1-х класів на керівників закладів загальної  середньої
освіти.

4. Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради
(Нікітенко  О.В.)  до  04  червня  2021  року  провести  моніторинг  стану
організації прийому та зарахування дітей до 1-х класів в закладах загальної
середньої освіти.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


