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м. Миколаїв
Про початок прийому
документів для зарахування
дітей до 1-го класу шкіл району

Відповідно до статті 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», підпункту
З пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення корона
вірусної хвороби (СОУШ-19)», згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення
учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367,
керуючись ст. 17, ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-182 від 31.03.2020 року, з метою
забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти:
1.
Встановити термін подання документів для зарахування дітей до 1-ого класу шкіл
Миколаївського району з 30 квітня до 31 травня 2020 року.
2.
На період карантину дозволити подавати документи для зарахування дітей до
1-го класу шкіл району електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового
підпису.
3.
Зарахування дітей до 1-ого класу здійснювати відповідно до закріпленої за
закладами освіти території згідно з рішенням 31-ої сесії Миколаївської районної ради № 300 від
17 травня 2018 року «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти району
відповідної території обслуговування» та рішенням 38-ої сесії Миколаївської районної ради
№ 393 від 07 лютого 2019 року «Про внесення змін та доповнень до рішення 31-ої сесії
районної ради № 300 від 17.05.2018 року «Про закріплення за закладами загальної середньої
освіти району відповідних територій».
4.
Інформацію про деякі зміни правил прийому документів для зарахування дітей 1ого класу дітей 2020 році довести до відома населення з використання вебсайтів закладів освіти
та інших комунікаційних засобів.
5.
Директорам шкіл видати відповідні накази про зарахування у 2020 році дітей до
1-ого класу для здобуття початкової освіти.
6.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної ради Є. Дзюбайла.

