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Про прийом дiтей до 1-х класiв
ЗЗСО Ns 254 Святошинського райоrту
MicTa Киева у 2al9 роцi

JtГs 15-Г

На BptKoHaHHlt законiв Украilrи кПро ocBiTy>, кПро загалъну середню
ocBiry>, кПро зЕ}хист персонstльнIж ДаНIlD(}, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiнИ вiд 13.09.201.7 Ns 684 кПрО затвердженнrI ПорядкУ ведешш облiку
дiтей дошкiлъного, шкiлъного BiKy та улнiв>, Порядку зарахрашrrr,
вiдрахуваr*rя та перевgдеЕня ylHiB до державних та KoMyHElJIbHIlD( ЗаКЛаДiВ
освiти для здобугтя повноi заг€lJIьнOi освiти, затвердженого нЕк.lзом
MiHicTepcTBa освiти та науки Украftша вiд 16.04.2018 Ns з67, накitзу
ffепартамеЕгу освiти i науки викоIIавчог0 органу Киiвськоi MicbKoi ради
КМДА) ВiД 0З.10.2017 Jф 9З0 кПро прозорiсть та вiдкрлл,гiсть дiялъностi
закладiз освiти>, листа MiHicTepcTBa освiти та науки Украiшл вiд 10.08.2018
}lb 1/11-84v7 кПро безогшlатнiстъ здобуття гlовноТ загrlJlьноi освiтю> та накiву
.ЩегlартаlлеЕту освiти i науки виконавчого оргаЕу Киiвсъкоi мiсъкоi ради
(кМДА) ВЩ 22.02.2019 Ns 50 кПро прийlом дiтей до 1-х класiв закладiв
загtLJьнOi середlьоi освiти MicTa Киева у 2а19 Роцi>, Haкitзy Районного
уIIравляНня освiти , молодi та спорту Святошинськоi в MicTi Кисвi районноi
аДМiнiСтРацii вiд 28.а2.2а|9 Ns 20-Г кПро гrрлйом дiтей до 1-х класiв закладiв
загаJIьн01 середнъоТ освiти Святошlтнсъкого рйон}'MicTa Киева у 2019 Роцi>>,
з метою реалiзацii державноi полiтики у сферi реформувЕIнIш загальноi
середньоi оовiти <Нова 1KpaiHcbKa школа), забезпечен}U{ доступностi
здобуrтЯ зrгЕtJБнОi серелrЪоi освiтИ та оргЕlНiзованогО гlрлйототу дiтей до 1-х
класiв"

НАКАЗУЮ:

1. Вiдповiдальн1,1ьт за органiзацiю гrрийому дiтей до 1-го класу призначкги
ЗаСТУПника ДIфектора з нttвч€lJlьно-вlD(овноi роботи Нечигlоренко Л. П.
2. Застушиltу директора з навчztJIъно-вIФ(овЕоi роботи Нечипоренко Л.П.:
2.1. Забезпечити органiзований прlйом дiтей до першог0 класу з 04.04.2019
по 31.05.2019 року.



2.2. Створитк та оргавiзуваIЕ фоту Ki:bHoT KoMiciT з крвйому доlсумекгiв
дtr 1-го кЕsсу s сlшe'дi:

заýтуmlш{ ддрýктора з ЕзвIlа,}ьЕо-вшtавrrоi робота - JLIL НечжrорIпtо;
заýчfiIýяк дчректора з Е9glЕJlж{{}-элu<эвrrоi роботн - Зотrсжръоgа О.В.
ЗаеТУIIIIЕк ДЕryеrrгора з *дллiнiсrFвтжвкьгосподарчоТ чаýгЕýЕ _ JIвсеlцtо Т.[.
2J. IIроЕеgгЕ K*бip дý ЕqрЕюIts lс::sсу Bi,,щ*B{щr* дý ЕqрсЕёrrЁýЕоIв rЕýЕ].
аабору, вшlЕilчеЕою РУО, э KbKocTi чотщ)юх Krraci:B.

2.4. Не дФЕуýкllтя збryання дýд8жоý*{х дэý{ж цр дят!{ýу та Гi ýgтbкijв або

осiб, якi iЯ gалilпоtgтъ" що Еs передбачеti чЕIlЕим закоIrодавством.
2-5. Iк рмуитн раЁоl*rе ухра*гяiнl*я *вiщ ьл*lюдi в сЕqFц.
Свяmlrrикськоi в Micтi KaeBi райожоi ашлiнiсrрацii:
2.5.1. яро KiJIbxiýTb дте4 батькg яЕýх Еýжяg *q$чaяеrrгg ддя sстуýу до
першог(} KJraýy до 14 та 29 тFаэЕя 20t9 рсхry;
2.5-2. ry кig:ькirть 1-х к:lяsiв, ýржовЕlrrж до IIЕх ущiЕ до 14 ЕqрвIIя 2*L9

t\- 
року;
2.6. эаfмýви trýревищеlшя KbKocTi ýодаЕrc( заJIв про зарахування за мiсцем
IlpoIreEalrrrя црагвозовавоi Kiлъюcтi MicФ, iEiцiIaBaT!{ Ееред райошлал
управяiяняла *вiщ шаrrадi Ts ýtrФt}ry:

2.6-1. вiдкрзття додаткоюrý (додатковrцr) K]raýy {шасiв), у тому числi
iк:mзвg*rт} чý спефазъзого;
2.6.2. ЕЕесення змiн до органiзацЁ швiтлrього Ероцеýу;
2.7- |Ъ дФrусrв':ж fry*вня д8д8ltовш( ffiIж цро жё{у та ý батъкЬ або

осiб, якi iх заitfuцоIоть, зоýремъ булъ-жшr дatш(, що свiдчатъ Ер0 рýзвItrок
дlатяýн та ii жовтrэстi до IIsвчак{я s rrжaпi тэщо"
2.8. Гtрк абраннi ocBiTlrix Ерочра}r забgзпечЕfir безоплатtriстъ цоваоi загапьноr
середrrюi освiтц зOцрема ЕiryучжýЬ та gосiбlr*rri*.

i\- 2.9. ,Щозеш до вЦома батькiв майб}ryfiiх пе,ршокяаснжilв iяфорыацiю цро
Iюрядэi( rцрнйэаrу до ЕерIIюго хý**у у ?019 роц1, розл*iянзшя Ti rra caff та
iнформацiйному стецдi EIKoJIE.

2.1Ц" Пlдffуssш{ Ё крежк fаря ýtrькЪ MeЁý}"r:rix rqрцюЕЕgст*иri* з
метою дgтаJIьýого iкфрrrуэаяая tx ryо ]eroвE ýавтIilЕýя в 3ЗСО J,{b 254 за
КOЁцеш{iею <tНовоi YK;жiHcbKo? ýIкФJIý}}.

2.11. Затвердрrж грфiк ФтЕ KoMiciT з првйому док5мевтiв до 1-го кJIаýу

{дсрт*к 1}.

2.12. Забороlпrтк SapaTlt коштЕ з батькiэ, дiтлл яшпr вступаютъ до перmого
ILfiасу шкояg-

2.1З. Вцдатлс ттaкff} цро зарахувашня джй до 1-го кЕеýу на oЁltcвi подаrшt
до 14 черýнЕ 2*|9 рохry-



t

З. tIIKiльHiй Koйeii з пркйmrу докlпаеrтiв дс 1-го Егrасу:

З-1- Гфхf;ом д* ЕерIIюFФ хýжy црgвФ#{т!( вiдlrа*iд:rо ж;c*lri:в Уry**и t<ýро

oýBiтJrrr, <<Гlpo загаJIъну ýередЕо осзiтрr, <Про з:lxпýT ýýрýокаrIъЕш( данmt>,
ТТжжнозя Кяýiýсгу MiHiгryiв Уryqftш зiд 1З.09.2*1? ý SИ {{Г{F
затtsерд}кеЕIIя IIор*дrу кдеfiIIя dýiкy дтей допкiлъкокr, шкiльнсm Bircy та
y.lнi*r, IТ*рящу ýр*хужщq siдр*х;.вЁЕýqя т& ýqреЕдеýЕя учýiв до
дýрхGlвхIýr та кýмJrЕаJБým( закяадiв ocBiTи дх* здобзruж TroBHoi жгалъхоi
$g*iщ ýЕsерffiЕsго тrаIпаз{Fý Miнire;эстBs ocBiTg Ts ýа}кЕ УryаIяя эiд
16.04.?018 ]ф З67, наlвзу ýепаргаллевry mBiTB i Hayrш вЕкоЕавчоF0 opltýy
Кgisськвl ллiськоi pqffi ýЪЦý вiд SЗ,l* Э*l7 J& 9З* {rЬс ryезорiсть та
вiщlлтiстъ дiяяъаФтi закяадЬ ocBiтюlo JIýýffl MiHicTepcTBa освiж та HaJ.KII

Уryажн вiд 1S.B8.2018 -}& 1111-8477 *rýрс ýезопяатlriсть здоfiэ*тж пggаоi
заrапъвеi ocBiTa та Еакtr}у ýеварmьсекгу ocBiTtl i вауш ЕЕкоЁаЕllоtЕ oplвrry
Кgiвсшсоi мiсъкgi рqдý {КЬ,{ДА} йд?Э,*2Жl9 J* ý* <Гфо цряЁсм дlre* -ry 1-

х кlraciв закяqдiв загаrьно{ сryещоi ocBiTK Migтa Каsъа у ?019 роцi}, наlýt"у
Ра*glrаýý уярgsяянýя occiтý , м*лодi та ýýqрrJr Сgягошжr*ьrоТ в MicTi КЕеэi
районно? ffдItfiЁigryацЁ вiд 28.02J019 }& 2В-Г кIIро rrрвйсн дiтей до 1-х
кяасiз зgкýqдiý зsrаЕы{d ocBiTg С*gвтrжт*съксrc р*Ёоrrу цi*
Кисва у 2019 trюцЬ.
4. Заsтуя:rзху дчрекора з rэсподqrrrоi qшýrýýý JIя*еrжо T.L:
4.1. Забезrе,штж rапежi санiryвьгiЁеЕiчЕi )rмовЕ дIя здiЁснеЕýя
gсgiт{юro Ерс:l*су у{ýЬ tr*x к::ясЬ

5- Кояryояъ ж

ýшр*кmр ýgт*дiя Eplexcвelplв

з ваказош ознайомяено: JL Нечттпорвяrtо

О. З*яотарьова
Т- лrr**як+

L

/До 01.08.2019 р./
дяýотý т{qхязу ýlrшIII9ю зg sоfuю.
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