
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
12 травня 2020 року         № 46 

Про Порядок зарахування дітей  

Богуславського району 

до 1-х класів у 2020/2021 н. р. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу 

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», 

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», з метою забезпечення доступності 

здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х 

класів у Богуславському районі 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.1. Забезпечити організацію зарахування дітей до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти Богуславського району у 2020/2021 н.р. відповідно 

до закріплених територій обслуговування 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 та видати наказ. 

1.2. Організувати прийом заяв від батьків для зарахування дітей до 1-х 

класів та документів за зразком згідно з додатком 1 Порядку зарахування до 11 

червня 2020 року. 

1.3. Провести зарахування дітей до 1-х класів відповідно до Порядку 

зарахування. 

До 12.06.2020. 

1.4. Висвітлити інформацію про наявність вільних місць на 

інформаційному стенді та веб-сайті закладу освіти. 

Впродовж двох робочих днів, 

15.06.2020 – 16.06.2020. 

1.5. Забезпечити інформування батьків про організацію прийому та 

зарахування дітей до 1-х класів на інформаційних стендах та веб-сайті закладу 

освіти. 

Постійно. 
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2. Керівникам Богуславського академічного ліцею № 1 К.Івченко, 

Богуславського ліцею №2 В.Вербіцькому та Богуславського НВО «Ліцей № 3 - 

МАН» Л. Байбуз: 

2.1. Призначити відповідальну особу за прийом заяв та документів.   

2.2. Розробити процедуру проведення жеребкування на вільні місця 

відповідно до Порядку зарахування, схвалити педагогічною радою закладу 

освіти та затвердити наказом керівника закладу. 

15.06.2020 – 16.06.2020. 

2.3. Організувати проведення жеребкування для зарахування дітей до 

закладу освіти на вільні місця відповідно до глави 2 розділу ІІ Порядку 

зарахування. 

З 17.06.2020 до 22.06.2020. 

2.4. Видати наказ про зарахування дітей на вільні місця, які не проживають 

на території обслуговування закладу освіти, за результатами жеребкування. 

До 30.06.2020.  

3. Покласти персональну відповідальність за організацію прийому та 

зарахування учнів до 1-х класів на керівників закладів загальної середньої 

освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу               Оксана ПОЛІЩУК 

 
 

 

 


