
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

19.04.2021                                      Краснокутськ                                          № 95 

 

 

Про прийом дітей до 1-х класів  

закладів загальної середньої освіти 

Краснокутської селищної ради 

у 2021/2022 навчальному році 
  

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення  

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами), 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за              

№564/32016 (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 

10.08.2018 №1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної 

середньої освіти», рішення IV сесії VIII скликання Краснокутської селищної 

ради від 26.01.2021 №127-VIII «Про організацію роботи з обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів на території Краснокутської селищної 

територіальної громади», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

  

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.1. Розпочати і забезпечити прийом документів для зарахування дітей                       

до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Краснокутської селищної 

ради  з 29 квітня 2021 року по 28 травня 2021 року. 

1.2. Провести широке інформування  громадськості й батьків майбутніх 

першокласників, із розміщенням вказаної інформації на сайті (і соціальних 

мережах) та інформаційному стенді закладу освіти впродовж двох робочих 

днів з дня прийняття відповідного рішення, про: 

1.2.1. порядок прийому дітей до 1-х класів, 

1.2.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом освіти, 

1.2.3. перелік та способи подання документів, 
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1.2.4. прогнозовану кількість та наповнюваність  1-х класів. 

1.3. Провести, за необхідності, ремонти приміщень для розміщення в них 1-х 

класів. 

1.4. Створити умови безперешкодного доступу до закладів освіти, в яких 

відкриватимуться інклюзивні класи. 

1.5. Надіслати до відділу освіти, молоді та спорту  інформацію щодо: 

1.5.1. прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 23.04.2021, 

1.5.2. кількості 1-х класів та зарахованих до них учнів до 09.06.2021 та до  

25.06.2021. 

1.6. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або 

осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток 

дитини та її готовність до навчання в школі тощо. 

1.7. При обранні освітніх програм забезпечити безоплатність повної загальної 

середньої освіти, зокрема, підручників та посібників. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти, групі по господарському 

обслуговуванню (І. ГАПОН), централізованій бухгалтерії  (Т. ТРОЦЬКА) 

забезпечити кабінети 1-х класів необхідними дидактичними матеріалами; 

засобами навчання; сучасними меблями, у тому числі партами; інтерактивним 

та комп’ютерним обладнанням, копіювальною технікою тощо, відповідно до 

Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.02.2020 №143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

11.03.2020 за № 258/34541, у межах затверджених бюджетних асигнувань. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                          Тетяна КРАЛЯ 
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Візи: 

 

 

Заступник начальника відділу  

  

В. КОЛОНТАЄВСЬКА 

   

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу  

  

А. ЗАМУРЕЙ 

 

   
 

 

 

З наказом ознайомлені:  

______І. Гапон 

______ Т. Троцька 

______ В. Чечуйко 

______ О. Желнова 

______ К. Провоторова 

_______ Ю. Педан 

_______ З. Казакова 

_______ Л. В’юнник 

________ С. Москаленко 

________  І. Іванія 

________ В. Іменинник 

_______ А. Желновач 

_______ О. Богодущенко 

_______ Л. Токар 

________ В. Борисенко 

_________ Т. Курило 

 

   

 

 

 


