
         
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим 

вивченням української мови   
02140, Київ, пр. Бажана, 32-а, т.565-75-50, т.ф.577-37-68 

 
Н А К А З 

 
20.02.2020                                                                                                  № 51 
Про порядок прийому  
дітей до першого класу 
 

На виконання Конституції  України, законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 
дітей дошкільного віку, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування 
та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки 
України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі - Порядок), наказу Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та 
відкритість діяльності закладів освіти», наказу Департаменту освіти і науки від 
05.02.2020 року № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої 
освіти міста Києва у 2020 році», з метою організованого прийому дітей до перших 
класів 

 
 НАКАЗУЮ: 
 
1. Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх 
першокласників про порядок прийому дітей до 1-х класів на 2020-2021 навчальний 
рік до 03.04.2020 року. 
 

2. Розмістити на стенді та сайті школи схему території обслуговування, що 
закріплена за закладом загальної середньої освіти. 

 

3. Ознайомити педагогічний колектив та батьківську громадськість з переліком 
документів, що необхідні для зарахування дитини до 1 класу; 

 

4.  Забезпечити з 03.04.2020  року організований прийом документів та зарахування 
дітей до перших класів СШ № 316, які проживають на закріпленій території 
обслуговування. 

 

5. Категорично заборонити працівникам школи збирати кошти з батьків учнів, діти 
яких вступають до 1-х класів СШ № 316. 
 

6. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, що їх 
замінюють, зокрема довідок з місця роботи, про заробітну плату, будь-яких даних, 
що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 

Директор                              Ольга КОНДИК 


