
Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 36 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю 

– дошкільний навчальний заклад»  Дніпровської міської ради  

 

НАКАЗ 

від 01.04.2020                                                                                          № 25-Н 

 
 

Про запровадження гнучкого режиму приймання документів для 

зарахування дітей до 1-их класів до КЗО «НВК № 36» ДМР   

на 2020/2021 навчальний рік 

Керуючись ст.1 3 Закону України «Про освіту», ст. 9 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», п. 2 р. ІІ Прикінцевих положень Закону 

України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016 (далі — Порядок 

зарахування), згідно з листом 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», на підставі наказу 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської від 01.04.2020 № 70 

«Про запровадження гнучкого режиму приймання документів для зарахування 

дітей до 1-их класів до закладів загальної середньої освіти м. Дніпро  на 

2020/2021 навчальний рік», з метою запобігання виникненню та поширенню на 

території міста Дніпра гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом, запровадження гнучкого режиму приймання документів для 

зарахування дітей до 1-их класів КЗО «НВК № 36» ДМР  

НАКАЗУЮ:  

1. Запровадити гнучкий режим приймання документів для зарахування дітей до 

1-их класів у КЗО «НВК № 36» ДМР на 2020/2021 навчальний рік.  

З 06.04.2020  

2. Призначити відповідальною особою Черненко І.С., секретаря школи, за 

проведення приймання документів електронною поштою та обробку поданих 



заяв батьків для зарахування дітей до 1 -их класів на сайті « Електронна 

реєстрація в заклади загальної середньої освіти».  

06.04.2020  

3. Відповідальній особі Черненко І.С.: 

3.1 Здійснювати реєстрацію надісланих документів окремо від інших 

документів із зазначенням електронної адреси відправника і адресата. 

3.2 Розмістити на вебсайті КЗО «НВК № 36» ДМР та інших комунікаційних 

засобах інформацію щодо:  

 порядку проведення електронного приймання документів для 

зарахування дітей до 1-их класі;  

 порядку подання заяви для зарахування дітей до 1-их класів на сайті 

«Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти»;  

 переліку та термінів прийому необхідних документів для зарахування 

дітей до 1 -их класів.  

до 06.04.2020  

4. Здійснити прийом оригіналів документів для зарахування дітей до 1-их 

класів, визначених Порядком зарахування, після припинення карантину.  

Протягом місяця  

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Доценко Н.А. 

 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор КЗО «НВК № 36» ДМР                                       А.В.Волкова 

 


