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НАКАЗ 
 

Від 05 травня 2021 р.        смт . Перегінське   №13-Г 

 

Про прийом дітей до 1-го класу 

ліцею у 2021-2022 н.р. 

На виконання статті 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про 

затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти», листа МОН України № 1/9-218 від 27 квітня 2021 року « Про організоване 

завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про 

внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)" (щодо окремих питань 

завершення 2020/2021 навчального року)» та з метою забезпечення доступності 

здобуття загальної середньої освіти, організованого прийому  дітей до 1-го класу 

НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати прийом заяв батьків до 1 класу за формою, наведеною в додатку 1, 

та документів про зарахування дітей до 1-го класу  з 30.09.2021 та завершити 

 31.05.2021 р. 
2. Не приймати заяви про зарахування дітей впродовж 01-15.06.2021,  а після 

15.06.2021 –  приймати за наявності вільних місць. 
3. До 30.04.2021 року провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

батьків майбутніх першокласників та розмістити відповідні оголошення в 

закладі та на веб-сайті щодо процедури зарахування дітей до 1-х класів,  умов 

проведення жеребкування для зарахування дітей на вільні місця, 

відповідальності за повноту і достовірність усієї інформації та усіх 

документів, що подаються до закладу та права письмового оскарження 

неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти. 
4. До 01.06.2021 року зарахувати усіх дітей, якщо станом на 31.05.2021 року 

кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у першому 

класі та видати відповідний наказ, список зарахованих учнів із зазначенням їх 

прізвищ оприлюднити виключно в закладі освіти. 
5. Розпочати процедуру зарахування дітей, якщо станом на 31.05.2021 року 

кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому класі, 

за такими правилами: 

5.1. До 01.06.2021 зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на 

території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також 



дітей, які є братами/сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому 

закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.  
5.2. Оприлюднити впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей 

на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному 

сайті закладу: 

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ; 

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування; 
- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які 

претендують на вільні місця; 
- до 04.06.2021 наказ директора школи про утворення конкурсної комісії 

у складі 3 осіб для проведення жеребкування. 

5.3. Провести до 01.06.2021 року засідання педагогічної ради, рішенням 

якої схвалити процедуру жеребкування та склад комісії. 
5.4. З 05.06. по 10.06.2021 року провести жеребкування для зарахування 

дітей до закладу освіти на вільні місця. 
5.5. До 15.06.2021 року зарахувати на вільні місця дітей, які не 

проживають на території обслуговування  закладу, за результатами 

жеребкування. 
5.6. Вжити заходів щодо: 

- раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або 

ініціювати перед  відділом освіти, молоді та спорту Перегінської 

селищної ради відкриття додаткового класу; 

- внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею     І.І.Депутович 

 

   

 


