
УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА ГІМНАЗІЯ № 31

Черкаської міської ради Черкаської області

НАКАЗ

Від  22.05.2020                                             №99                            

Про зарахування дітей до  1-го класу 
Черкаської гімназії № 31 у 2020 році

На виконання 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 (далі – Порядок), згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19», зі 
змінами, внесеними відповідними постановами та наказу Департаменту 
освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради від 15.05.2020 
року №297

НАКАЗУЮ:

    1. З метою організованого проведення набору учнів для навчання у 1-х 
класах 2020-2021 навчального року

1.1 З 01.06.2020 розпочати прийом документів для зарахування 
дітей до 1-х класів закладу освіти.

1.2 До 30.06.2020 (включно) завершити прийом документів для 
зарахування дитини до закладу освіти.

1.3 Впродовж 01-15.07.2020 заяви про зарахування не приймати.
1.4 До 01.07.2020 (включно) видати наказ про зарахування усіх 

дітей, якщо кількість заяв не перевищує загальної кількості місць у 
першому (перших) класі (класах).

1.5 До 01.07.2020 зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на 
території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є 
рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають 
освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи 
випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його 
наявності) — якщо кількість заяв перевищує загальну кількість місць у 
першому (перших) класі (класах).



1.6 До 03.07.2020 оприлюднити на інформаційному стенді та веб-
сайті: 

– список зарахованих учнів із зазначенням лише прізвищ; 
– дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування; 
– інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які на 

них претендують; 
– наказ про утворення конкурсної комісії у складі трьох осіб для 

проведення жеребкування.
1.7 У період з 06.07.2020 по 10.07.2020 провести жеребкування (за 

потреби).
1.8 До 13.07.2020 (включно) видати наказ про зарахування на 

вільні місця дітей, які не проживають на території обслуговування закладу 
освіти за результатами жеребкування.

1.9 До 13.07.2020 (включно) видати наказ про зарахування на 
вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класів дітей, які не 
проживають на території обслуговування закладу освіти, але мають 
бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується 
закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти 
України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість 
місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за 
результатами жеребкування.

1.10 Впродовж одного робочого дня з дати звернення одного із 
батьків дитини видати довідку закладу освіти, на території обслуговування 
якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не 
зарахування до нього. 
            1.11. 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. 

2.. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матвєєвій Н.П.:
         2.1. До 26.05.2020 оприлюднити інформацію про закріплену за 
закладом територію обслуговування, його спроможність, кількість учнів і 
наявність вільних місць у кожному класі; розмістити дану інформацію на 
сайті гімназії та стенді «На допомогу батькам майбутніх першокласників.
         2.2. Провести широке інформування громадськості й батьків 
майбутніх першокласників про порядок прийому  дітей до 1-х класів, 
перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи 
одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти. 
         2.3.Організувати з 01.06. по 30. 06. 2020 прийом документів для 
зарахування дітей до 1-х класів закладу освіти та вжити заходи щодо 
додержання  безпечних та належних санітарно-гігієнічних умов під час 
прийому документів від батьків.



        2.4. Встановити графік прийому документів від батьків (за попереднім 
записом).
        2.5.Розмістити на сайті закладу освіти, в соцмережах контактні 
телефони закладу для запису на подачу документів.
        2.6.Визначити безпечні локації для прийому документів від батьків 
(на свіжому повітрі або у будівлі закладу освіти, обравши велике за 
розміром приміщення, в якому є окремі вхід та вихід).
        2.7.Забезпечити суворе дотримання правил соціального 
дистанціювання та використання відвідувачами засобів індивідуального 
захисту (масок, рукавичок тощо).
            
    3. 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. 

       4. Заступнику директора з адміністративно-господарчої части 
Матвієнко  О.Ю.:

4.1. Забезпечити використовування працівниками закладу освіти 
засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) та дезінфікуючими 
засобами, проведення відвідувачам та працівникам закладу освіти 
температурний скринінг.
    
        4.2. Забезпечити наскрізне  провітрювання приміщень

       5. Вчителям Бондарук Л.Л., Брильовій Г.В., Литвин О.І., Фадєєвій 
Ю.М. розпочати роботу по створенню освітніх середовищ для майбутніх 
учнів перших класів, передбачити необхідні зміни в класних та ігрових 
кімнатах, роздягальнях тощо

       6. Контроль завиконанням наказу залишаю за собою

          
   Директор Черкаської гімназії № 31                                     В.М.Пивоваров


