Для зарахування в 1 клас необхідно:
1. Заява визначеного зразка.
2. Копія свідоцтва про народження дитини (пред’являється
оригіінал).
3. Оригінал або копія медичної довідка форма №086-1/о.
Для підтвердження першочергового права на зарахування дитини
до 1 класу, батьки можуть пред’явити документ, що підтверджує
місце проживання дитини чи одного з її батьків на
території обслуговування закладу освіти:
* паспорт громадянина України
* довідка про реєстрацію місця проживання
* витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо
реєстрації місця проживання
* довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
* документ, що засвідчує право власності на відповідне житло
* документ, що засвідчує право користування житлом
* акт обстеження умов проживання
За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що по
даються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодав
ства особа, яка їх подає.
Список зарахованих дітей до 1 класу оприлюднюється на сайті
гімназії.
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Про зарахування дітей до 1 класу
закладу
загальної
середньої
освіти
Відповідно до статті 18 Закону України «Про 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 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.05.2018
за № 564/32016, рішення виконавчого
комітету Черкаської міської ради
від 15.05.2018 № 382 «Про закріплення за
закладами загальної середньої освіти міста Черкаси територій обслуговування»
НАКАЗУЮ:
1. Директорам закладів загальної середньої освіти:
1.1 Прийом заяв про зарахування до перших класів у 2018/2019 навчальному
році здійснювати у період з 16.05.2018 до 07.06.2018.
1.2 Впродовж 08.06.2018 – 22.06.2018 заяви про зарахування до перших класів не
приймати.
1.3 Після 22.06.2018 продовжити прийом заяв батьків про зарахування до
перших класів на вільні місця, у тому числі за місцем проживання.
1.4 Якщо кількість заяв перевищує кількість місць у перших класах,
то для
зарахування дітей на вільні місця, за умови утворення окремого класу, а також дітей, які
не проживають на території обслуговування закладу, провести жеребкування у період з
11.06. до 15.06.2018.
1.5 Після 22.06.2018 зарахування на вільні місця відбувається у порядку
надходження заяв про зарахування.
1.6 При зарахуванні дітей до закладів освіти для здобуття початкової
освіти
керуватись Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 16.04.2018 № 367 та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016.
1.7 Вжити заходів щодо раціонального використання наявних у закладі
освіти
приміщень.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління освіти
департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Степка Є.П.
Директор департаменту
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