
Управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 246
м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови

вул. Кибальчича, 7, м. Київ, 02183, тел.3627290, e-mail mail@school246.kiev.ua Код ЄДРПОУ 22875058

Н А К А З

від 27 травня 2019 року                       №86

Про прийом дітей 
до 1 класу СШ №246 м.Києва 
у 2020 році

         На виконання Конституції України, законів України «Про освіту». «Про

загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про внесення

змін  до  деяких  законодавчих  актів  України,  спрямованих  на  запобігання

виникненню і  поширенню коронавірусної  хвороби (COVID-19)»,  постанов

Кабінету  Міністрів  України  від  13  вересня  2017  року  №684  «Про

затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та

учнів», від 20 травня 2020  року №392 «Про встановлення карантину з метою

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби

COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, та етапів послаблення

протиепідемічних  заходів»,  Порядку  зарахування,  відрахування  та

переведення  учнів  до  державних  та  комунальних  закладів  освіти  для

здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти

і науки України від 16 квітня 2018 року №367 (далі – Порядок), протоколу

від 27 травня 2020 року №32 засідання постійної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про вжиття заходів

із послаблення протиепідемічних заходів на території міста Києва», наказу
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Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року №930

«Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи наказ

Департаменту освіти і науки від 25 травня 2020 року №83 «Про відновлення

освітнього  процесу  у  приміщеннях  закладів  освіти  м.Києва  та  режиму  їх

роботи  після  зняття  карантинних  обмежень»  та  з  метою  організованого

прийому дітей до 1-х класів школи 

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів закладу освіти з 01 червня 2020 року.

2. Забезпечити  прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 01

червня 2020 року по 01 липня 2020 року.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Єрохіній І.І.:

3.1 Провести  інформування  громадськості  та  батьків  майбутніх

першокласників про:

3.1.1 порядок прийому дітей до 1-х класів;

3.1.2 територію обслуговування, що закріплена за СШ №246 м.Києва;

3.1.3 перелік  документів,  що  підтверджують  місце  проживання  дитини,

одного  з  її  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)  на  території  обслуговування

закладу освіти;

3.1.4 прогнозовану кількість 1-х класів.

3.2 Розмістити інформацію, що зазначена в підпунктах 3.1.1 – 3.1.4 пункту

3.1 цього наказу на веб-сайті  та інформаційному стенді СШ №246 м.Києва. 

                                                                                            До 01 червня 2020 року

3.3  Скласти  графік  прийому  документів  для  зарахування  дітей  до  1-х

класів  СШ  №246  м.Києва  та  оприлюднити  його  на  веб-сайті  та

інформаційному стенді СШ №246 м.Києва.                                                 До 01

червня 2020 року
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3.4 Оприлюднити  на  веб-сайті  та  інформаційному  стенді  СШ  №246

м.Києва  інформацію,  зазначену  в  пункті  4  глави  1  розділу  ІІ  Порядку  з

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

                                                                                 Не пізніше 03 липня 2020

року

4. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Циган В.А.:

4.1 Організувати  належні  санітарно-гігієнічні  та  протиепідемічні  умови

прийому документів від батьків (осіб, які їх замінюють). 

                                                      З 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 року

4.2 Забезпечити  варіант  безпечних  локацій  (велике  за  розміром

приміщення, в якому наявні окремий вхід та вихід). 

                                                       З 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 року

4.3  Забезпечити  проведення  дезінфікуючих  заходів  та  провітрювання

приміщень СШ №246 м.Києва, де здійснюватиметься прийом документів від

батьків (осіб, які їх замінюють) для зарахування дітей до 1-х класів закладу

освіти. 

                                                        З 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 року

5.Медичній сестрі Авксентієвій І.В.:

5.1 Контролювати  дотримання  батьками  майбутніх  першокласників

(особами,  які  їх  замінюють)  правил  соціального  дистанціювання   та

використання  засобів  індивідуального  захисту  (маски,  рукавички)  при

прийомі документів для зарахування дітей до 1-х класів СШ №246.  

                                                       З 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 року

5.2 Проводити термометрію батьків майбутніх першокласників (осіб, які їх

замінюють) при прийомі документів для зарахування дітей до 1-х класів СШ

№246.                                             З 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 року

6 Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків (осіб,

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

дитини  та її готовність до навчання в школі, місце роботи батьків (осіб, які їх

замінюють) тощо.
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7 Зарахувати  до  СШ  №246  м.Києва  дітей,  місце  проживання  яких  на

території  обслуговування  СШ  №246  м.Києва  підтверджене;  дітей,  які  є

рідними  (усиновленими)  братами  та/або  сестрами  дітей,  що  здобувають

освіту в СШ №246 м.Києва; дітей працівників СШ №246 м.Києва та інших

дітей, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує кількість

місць в СШ №246 м.Києва.                                               Не пізніше 02 липня

2020 року

8 Провести жеребкування на вільні місця відповідно до Порядку, якщо

кількість  бажаючих  здобувати  освіту  в  СШ  №246  м.Києва  перевищує

кількість місць у 1-х класах.                                                                       09

липня 2020 року

9 Зарахувати  на  вільні  місця  дітей  за  результатами  жеребкування  за

умови подання документів, передбачених пунктом 3 пункту 3 глави 1 розділу

ІІ Порядку.                                                                                     15 липня 2020

року

10 Здійснювати зарахування на вільні місця відповідно до пункту 6 глави1

розділу ІІ Порядку.                                                        Після 15 липня 2020 року

11  При  обранні  освітніх  програм  забезпечити  виконання  статті  53

Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті

53 згідно  з  рішенням Конституційного  Суду України від  04 березня  2004

року №5-рп/2004)

12 Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

       Директор школи                                                 Ольга ЧУПРИНА
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