
 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

БОБРОВИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2  
 

Н А К А З 

 

 

 

Про визначення терміну прийому  

закладом загальної середньої освіти 

заяв щодо зарахування учнів до 

першого класу  у 2021 році 

 

 

 

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

середню освіту», 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, відповідно до статей 28, 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету 

Бобровицької міської ради від 23.02.2021 № 40 «Про визначення терміну 

прийому закладами загальної середньої освіти Бобровицької міської ради заяв 

щодо зарахування учнів до перших класів у 2021 році»,  наказу відділу освіти 

Бобровицької міської ради  від 03.03.2021 №3 «Про визначення терміну 

прийому  закладами загальної середньої освіти Бобровицької міської ради  

заяв щодо зарахування учнів до перших класів  у 2021 році»,  з метою 

забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому 

дітей до першого класу  закладів загальної середньої освіти у 2021 році,   

 

НАКАЗУЮ: 

  1. Визначити дату початку приймання заяв закладом загальної 

середньої освіти про зарахування дітей до першого класу  - 22 березня 2021 

року. Останній день приймання заяв – 31 травня 2021 року. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Данченко Н.В.: 

12 березня  2021 року  м. Бобровиця         № 35-о 



2.1. Протягом приймання заяв ужити заходів для ознайомлення батьків 

або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його 

Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що 

регламентують організацію освітнього процесу. 

                                                                 з 22.03.2021  по 31.05.2021 

2.2. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків 

майбутніх першокласників та розмістити відповідні оголошення в закладі 

освіти на офіційному сайті про закріплену за закладом територію 

обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному 

класі та наявність вільних місць у кожному з них.  

2.3. Забезпечити постійний контроль за дотриманням порядку 

зарахування дітей до першого класу. 

2.4. Здійснювати контроль за організацією та проведенням зарахування 

дітей до 1-го класу. 

2.5. За необхідності надавати консультації батькам майбутніх 

першокласників із питань зарахування учнів до 1-го класу. 

2.6. Розглядати письмові оскарження (за наявності) з питань 

неправомірної відмови у зарахуванні першокласників до закладу освіти. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                               І.ЮРЧЕНКО 

З наказом ознайомлена: 

Данченко Н.В. 


