
АГАЙМАНСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 

НАКАЗ 

 

  07.04.2020 р                           с. Агаймани                                № 53 

 

Про визначення періоду приймання 

заяв про зарахування у 2020 році 

 

      Відповідно до пункту 6 Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 06 квітня 2020 року № 99 «Про 

проведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 2020 році», 

Закону України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення 

і поширення коронавірусної хвороби (COVID)-19)», листа Міністерства 

освіти і науки України від 31 березня 2020 року № 1/9-182 «Щодо 

організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування 

до закладів загальної середньої освіти» та наказу Відділу освіти 

,культури ,  молоді та спорту районної державної адміністрації  від 06 

квітня 2020 року № 18 «Про визначення періоду приймання заяв про 

зарахування у 2020 році» 

НАКАЗУЮ: 

        1.Затвердити дату  початку приймання заяв (зокрема у гнучкому 

електронному режимі у разі продовження карантину та режиму надзвичайної 

ситуації на адресу школи agaimani.shkola@ukr.net) про зарахування у 2020 

році до комунальних закладів загальної середньої освіти району, для 

здобуття загальної середньої освіти, –  

30 квітня, а до 10-11 класів – з 15 травня по 15 червня. 

 2. Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID)-19)», 



у разі продовження карантину та режиму надзвичайної ситуації, перебіг 

місячного строку для прийому заяв та видачі наказу про зарахування до 

комунальних закладів загальної середньої освіти району продовжити з 

урахуванням часу, що минув до завершення карантину, та організувати 

прийом документів, необхідних для зарахування, після припинення 

карантину. 

3.Призначити відповідальним за організацію прийому документів для 

зарахування дітей до 1-го класу зокрема у гнучкому електронному режимі на 

адресу школи agaimani.shkola@ukr.net  заступника директора з навчально-

виховної роботи Златову М.Х. 

4.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Златовій М.Х.: 

4.1. Розпочати прийом документів щодо зарахування дітей до закладу 

загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік з 30 квітня 2020 року 

зокрема у гнучкому електронному режимі у разі продовження карантину та 

режиму надзвичайної ситуації на адресу школи agaimani.shkola@ukr.net 

4.2.Забезпечити неухильне виконання вимог наказу Міністерства освіти  і 

науки від 16 квітня 2018 року № 367, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 06 квітня 2020 року № 99 «Про проведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 2020 році», Закону 

України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (COVID)-19)», листа Міністерства освіти 

і науки України від 31 березня 2020 року № 1/9-182 «Щодо організованого 

завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів 

загальної середньої освіти» та наказу Відділу освіти ,  культури ,  молоді 

та спорту районної державної адміністрації  від 06 квітня 2020 року № 18 

«Про визначення періоду приймання заяв про зарахування у 2020 році» 

5.Вчителю початкових класів Дяконенко І.Д.: 

5.1. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо 

особливостей прийому дітей до 1-го класу у 2020 року  у гнучкому 

електронному режимі . 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                                        Р.М.Єльцова 

З наказом ознайомлений:          

                                                                                                   М.Х.Златова 

                                                                                                   І.Д.Дяконенко 
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