До уваги
батьків майбутніх першокласників 2021
року!!!
Згідно наказу Департаменту освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради від 23.03.2021 року №160 з
12.04.2021 до 31.05.2021 (включно) буде проводитись прийом
документів для зарахування дітей до 1-х класів Черкаської
гімназії № 31.
 Прийом документів від батьків буде проводитись за
попереднім записом. Записатися для подачі документів
можливо
щоденно з 10-00 до 14-00 за телефоном
приймальні гімназії 72-41-08.
 Початок щоденного запису - 05 квітня 2021 року.
 Всім батькам буде призначено час, в який вони зможуть
прийти до гімназії, написати заяву і подати документи до
розгляду.
Графік прийому документів з 12.04.2021 до 31.05.2021:
Понеділок Вівторок -

13-00 – 15-00
13-00 – 15-00

При зарахуванні дітей до закладів освіти для здобуття
початкової освіти навчальний заклад керується Порядком
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, згідно
якого забезпечується першочергове зарахування до 1-го
класу дітей:
 Що проживають на території обслуговування закладу
освіти,
що підтверджується офіційним документом,

який містить інформацію про місце проживання дитини
та/або одного з її батьків чи законних представників;
 які є рідними братами та/або сестрами дітей, що
здобувають освіту у цьому закладі;
 дітей працівників закладу.
Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради
від 15.05.2018 № 382 «Про закріплення за закладами загальної
середньої освіти міста Черкаси територій обслуговування»
визначений
Перелік будинків, що належать до мікрорайону
Черкаської гімназії № 31
Назва вулиці
Вулиця Припортова

№ будинків
34, 34/2, 38, 40, 42, 44, 46

Вулиця Сержанта Смирнова 1, 3, 5, 7
Вулиця Героїв Дніпра

19, 21, 23, 25,25/1, 29, 31, 35

Перелік документів, що необхідно подати до гімназії:


заява батьків (визначеного зразка) – заповнюється особисто
батьками в під час подачі документів;



копія свідоцтва про народження дитини ( залишається в
гімназії; при собі мати оригінал свідоцтва про народження
дитини (забираєте із собою);



медичну довідку форми № 086-1/о (копія)



медична довідка форми 063/о «Карта профілактичних
щеплень» (копія)



документ, що підтверджує місце проживання дитини та/або
одного з її батьків чи законних представників в мікрорайоні
гімназії (оригінал та копія)

У 2021-2022 навчальному році в Черкаській гімназії № 31
будуть навчатися 4 перших класи:
1- А клас – вчитель Коваленко Олена Миколаївна (з
вивченням німецької мови) - 30 учнів
1- Б клас - вчитель Романюк Людмила Михайлівна (з
вивченням англійської мови) - 30 учнів
1-В клас – вчитель Шведенко Олена Олександрівна (з
вивченням англійської мови) - 30 учнів
1-Г клас - вчитель Донець Наталія Василівна (з вивченням
англійської мови) - 30 учнів
Освітні програми навчання для перерахованих класів
будуть визначені вчителем і батьками під час проведення
батьківських зборів набраних класів.
На виконання постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби
(COVID – 19)» звертаємо увагу на наступне:

Під час знаходження у гімназії просимо
від батьків суворого дотримання правил
соціального дистанціювання, мати при собі
засоби індивідуального захисту (маски,
рукавички), не брати із собою дітей.

