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Н А К А З  
 

від  07.04.2020 р.            c. Острійки                                                                    № 32-О 
 

Про організаційні заходи щодо зарахування 

учнів до закладу загальної середньої освіти 

у 2020 році 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, листа 

Міністерства освіти і науки України від 31,03.2020 №1/9-182 «Щодо 

організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти», на виконання розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації від 29.12.2017 року № 651 «Про організацію 

роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у Київській області», 

наказу відділу освіти від 07.04.2020 №135 «Про організаційні заходи щодо 

зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти Білоцерківського 

району у 2020 році» та з метою забезпечення доступності здобуття загальної 

середньої освіти та організованого прийому дітей до закладу загальної 

середньої освіти у 2020 році 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Шпирці А.І., заступнику директора з НВР: 
 

1.1. забезпечити виконання організаційних заходів щодо зарахування учнів 

до закладу загальної середньої освіти у 2020 році, визначених дорожньою 

картою зарахування до закладів загальної освіти Білоцерківського району у 

2020 році (далі - Дорожня картка), що додається.; 
 

1.2. провести роз’яснювальну роботу серед батьківської та педагогічної 

громадськості щодо особливостей зарахування учнів до закладу загальної 

середньої освіти у 2020 році; 
 

2. Покласти персональну відповідальність за організацію прийому та  
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зарахування учнів до 1-го класу на заступника директора закладу загальної 

середньої освіти з навчально-виховної роботи Шпирку А.І. 
 

3. Поліщук Р.В. забезпечити опублікування наказу «Про організаційні заходи 

щодо зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти у 2020 році» на 

офіційному сайті навчального закладу. 
 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи А.Шпирку. 
 

 

 

Директор школи                ________________         Л.Бабій 

 

 

З наказом ознайомлені:                  ________________   А.Шпирка 

                                                          ________________   Н. Щербина 

                                                          ________________        Р.Поліщук 

                                                          ________________   Т.Мельниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: 

Шпирка302099 
 Надіслано: 

до справи 20-01-05 

працівникам ЗЗСО 

  



                                                                                    Додаток 1 

                                                                                                    до наказу № 32 – О  

                                                                                           від 07.04.2020  

                                                                                     № 32 – О 
 

Дорожня карта 
 зарахування до Острійківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2020 році 

 

№ п/п Заходи Терміни Відповідальні 

1 Уточнити дані про дітей шестирічного 

віку (відповідно до реєстру даних про 

них), які проживають на території 

обслуговування закладу освіти  

до 16.04.2020 р. Т.О.Мельниченко 

2 Провести засідання (дистанційно) 

педагогічної ради, щодо особливостей 

зарахування учнів до закладу 

загальної середньої освіти у 2020 році 

до 30.04.2020 Керівник ЗЗСО,  

Шпирка А.І. 

3 Вжити заходів щодо 100% охоплення 

початковою освітою дітей 6-7 років, 

які проживають на території 

обслуговування, закріпленій за 

закладом освіти.  

Право на першочергове зарахування 

до 1-го класу ЗЗСО мають діти, які 

проживають на закріпленій території 

обслуговування 

до 16.04.2020 Керівник ЗЗСО,  

Шпирка А.І. 

4 Проаналізувати кількість дітей, які 

потребують підвезення до ЗЗСО 

сільської місцевості, маршруту 

шкільного автобуса та здійснення 

його коригування (за потреби) 

до 30.04.2020 Керівник ЗЗСО,  

Шпирка А.І. 

5 Надати інформацію про: 

- закріплену за закладом освіти 

територію обслуговування; 

- уточнену кількість майбутніх 

першокласників; 

- кількість вакансій педагогічних 

працівників: 

- вжиті заходи щодо 100% охоплення 

освітою дітей 6-7 років, які 

проживають на території 

обслуговування, закріпленій за 

закладом освіти. 

до 30.04.2020 Шпирка А.І. 

6 Оприлюднити на вебсайті закладу 

освіти інформацію про закріплену 

територію обслуговування ЗЗСО.  

до 20.04.2020 Керівник ЗЗСО 

7 Провести роз’яснювальну роботу 

серед мешканців села щодо 

особливостей зарахування учнів до 

протягом 

квітня 2020 

Щербина Н.В. 



закладу загальної середньої освіти у 

2020 році 

Порядок прийому документів та зарахування учнів 

8 Відповідно до п. 7 наказу МОН України 

від 16.04.2018 р. № 367 забезпечити 

висвітлення інформації на вебсайті 

закладу освіти 

Протягом 10 

днів з дня 

прийняття 

відповідного 

рішення 

Керівник ЗЗСО 

9 Здійснити прийом та зарахування дітей, 

які проживають на закріпленій за 

закладом території обслуговування: 

- до 1-9 кл., 

- до 10-11 кл. 

 

 

 

30.04.20 - 31.05.20 

15.05.20 - 15.06.20 

Керівник ЗЗСО 

10 Забезпечити інформування батьків або 

осіб, що їх заміняють, про наявність 

вільних місць 

до 01.06.2020 Шпирка А.І. 

11 Організувати прийом заяв батьків або 

осіб, що їх заміняють, на вільні місця 

відповідно до вимог чинного 

законодавства 

з 02.06.20 

 по 15.06.20 

Шпирка А.І. 

 

 


