СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОГОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ
НАКАЗ
c.Погорільці

« 05 » червня

2020 року.

№

42

Про продовження терміну прийому
документів до 1-го класу Погорільського
ЗСО І-ІІІ ступенів у 2020 році
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення
обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами), 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 жовтня 2018 року №367, листа
Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 №1/9-182 «Щодо
організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до
закладів загальної середньої освіти», рішення виконавчого комітету
Семенівської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Семенівської міської ради від 19.04.2018 №03 «Про організацію
ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»» від 29 травня №90, наказу
відділу освіти , молоді та спорту від 01.06.2020 р. №105 "Про продовження
терміну прийому документів до 1-х класів закладів загальної середньої світи
громади у 2020 році" та з метою організованого прийому документів до
перших класів
НАКАЗУЮ:
1. У разі режиму надзвичайної ситуації, перебіг місячного строку
для прийому заяв до 1-го класів продовжити до 31.08.2020 року, з
урахуванням часу, що минув до завершення карантину.

2. Заступнику директора з НВР Євмененко Т.Г.:
2.1. Провести широке інформування громадськості й батьків
майбутніх першокласників про:
- порядок прийому дітей до 1-х класів;
- територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної
середньої освіти;
- перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи
одного з її батьків на території обслуговування закладів освіти;
- розмістити інформацію, що зазначена у підпункті 2.1 наказу, на вебсайті та інформаційному стенді закладу освіти.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Директор закладу

Н.П.Тимощенко
З наказом ознайомлені:
_________ Євмененко Т.Г.

