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26.04.2022                                                                                                                            № 29-О 

Н А К А З 

 

Про прийом документів та 

зарахування дітей до 1-их класів 

Бабинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13 на 

2022/2023 навчальний рік 

 
Відповідно Законів України ст. 13 «Про освіту», ст. 8, ст. 9 «Про повну загальну 

середню освіту», ст. ст. 5¸ 27 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», ст. ст. 12, 15 «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування 

та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти» від 16.04.2018 № 367, «Про захист персональних даних», рішення 

виконавчого комітету Бучанської міської ради «Про закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади» від 

15.02.2022 № 77, наказу відділу освіти Бучанської міської ради від 25.04.2022 № 62-О «Про 

прийом документів та зарахування дітей Бучанської міської територіальної громади до 1-их 

класів закладів загальної середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік» та з метою 

забезпечення доступності здобуття дітьми початкової освіти та організованого прийому 

дітей до 1-их класів Бабинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13    

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-их класів 

Бабинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13 на 2022/2023 навчальний рік – 26 квітня  2022 року, 

для здобуття початкової освіти. 

2. Визначити останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-их класів 

Бабинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13 на 2022/2023 навчальний рік – 31 травня 2022 року, 

для здобуття початкової освіти. 

3. Організувати зарахування дітей до 1-их класів Бабинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13 

відповідно до закріпленої території обслуговування, що включає в себе сел. Бабинці та 

с. Буда-Бабинецька, з якого проводиться набір учнів до школи, та «Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (далі – Порядок зарахування), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.  

4. Організувати з 26.04.2022 року до 31.05.2022 року прийом заяв від батьків для 

зарахування дітей до 1-их класів та документів за зразком згідно з додатком 1 Порядку 

зарахування. 

5. Організувати та забезпечити зарахування дітей до 1-их класів, які вимушені були 

змінити місце проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її 

межами до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що 

подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним 

представником, родичем наочно, факсом, електронною поштою, гугл-формою, іншими 

засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника); 



6. Призначити відповідальною особою за прийом заяв та документів секретаря-друкарку   

  Самусенко А.В. 

7. Секретарю-друкарці Самусенко А.В.: 

7.1   Оприлюднити на веб-сайті та інформаційному стенді закладу освіти: 

- список зарахованих дітей із зазначенням лише прізвищ; 

до 01.06.2022 р.  

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;  

- інформацію про кількість вільних місць у 1-их класах, прізвища дітей, які претендують 

на вільні місця; 

- наказ про утворення конкурсної комісії для проведення жеребкування 

впродовж двох робочих днів  

з дня появи вільного місця.  

7.3.  Оприлюднити на веб-сайті та інформаційному стенді закладу освіти контактні номери 

телефонів відповідальних осіб для надання консультацій батькам та інформацію про: 

- правила  та порядок прийому заяв та зарахування до 1-их класів у 2022/2023 н.р.; 

- закріплену за закладом освіти територію обслуговування; 

- спроможність закладу освіти, кількість 1-их класів та кількість учнів у кожному класі; 

7.4. Довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх 

документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства, 

особа, яка їх подає 

постійно; 

7.5. 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; 

 

7.6. Інформувати Відділ освіти Бучанської міської ради про мережу 1-их класів на               

2022/2023 н.р. та кількість вільних місць 

01.06.2022  р., 

15.06.2022 р. 

8.  Заборонити на території закладу освіти збір готівкових коштів та розповсюдження  

фінансових документів благодійних фондів серед батьків здобувачів освіти, у тому числі  

батьків майбутніх першокласників 

постійно. 

 

 

9.   Медичній сестрі Сидоренко Н.І. бути присутньою під час прийому медичних довідок: про 

профілактичний огляд (форма № 086-1/о) та форму № 063/о «Карта профілактичних 

щеплень» 

до 31.08.2022 р. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор     Таміла  АНДРЮЩЕНКО 

 

З наказом ознайомлені:                       

 

Самусенко А.В. 

 

Сидоренко Н.І.  



Додаток   

           до наказу Бабинецького  

           ЗЗСО І-ІІІ ст. №13 

           від 26.04.2022 р. № -О 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор ЗЗСО 

/підпис/  Т.О. Андрющенко 
 

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ 

з 26.04. по 31.05.2022 

 

Дні тижня Час  

Понеділок з 09.00 до 15.00 

Вівторок з 09.00 до 15.00 

Середа з 09.00 до 15.00 

Четвер з 09.00 до 15.00 

П’ятниця  з 09.00 до 15.00 

 

 


