
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Про прийом дітей до 1-х класів 
спеціалізованої школи №307 
у 2019 році

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів 
України від 13.09.2017 року №684 «Про затвердження порядку ведення обліку 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 
освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом 
Міністерства та науки України від 16.04.2018 року №367, наказу 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.10.2017 року №930 «Про 
прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», наказу Департаменту 
освіти і науки від 11.01.2019 року №10 «Про розвиток та оптимізацію мережі 
закладів загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти та науки 
України від 10.08.2018 року №1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної 
загальної середньої освіти», наказу Департаменту освіти і науки від 22.02.2019 
року №50 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти 
міста Києва у 2019 році», наказу Управління освіти Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 01.03.2019 №80 «Про прийом дітей до 
1-х класів закладів загальної середньої освіти Деснянського району міста 
Києва у 2019 році» та з метою організованого прийому дітей до перших класів

НАКАЗУЮ:

1. Провести 02.03.2019 року День відкритих дверей для майбутніх 
першокласників та їх батьків на базі спеціалізованої школи №307, де 
проінформувати про:
1.1 Порядок прийому дітей до 1 -хкласів.
1.2. Територію обслуговування, що закріплена за спеціалізованою школою

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 
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1.3. Перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи 
одного з її батьків на території обслуговування спеціалізованої школи №307.
1.4. Прогнозовану кількість перших класів.
2. Забезпечити з 04.04.2019 року прийом документів для зарахування дітей 
до 1-х класів спеціалізованої школи №307.
3. Затвердити Графік прийому документів від батьків майбутніх 
першокласників, які мають гарантоване право на вступ до спеціалізованої 
школи №307, з 04.04 по 31.05.2019р. (Додаток 1).
4. Заступнику директора з навчальної роботи Іващенко І.М. та вчителю 
інформатики Коваль Л.Г. розмістити інформацію, що зазначена в підпунктах
1.1 -  1.4 пункту 1 та пункту 3 цього наказу, на інформаційному стенді та веб- 
сайті спеціалізованої школи №307.
5. Створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями 
відповідно до території обслуговування.
6. Івасюк Л.А., в.о.заступника директора з господарської роботи провести 
поточні ремонти приміщень для розміщення в них 1 -х класів.
7. Забезпечити кабінети 1-х класів необхідними засобами навчання та 
обладнанням відповідно до Примірного переліку засобів навчання та 
обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 
початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13.02.2018р. №137.
8. Забезпечити раціональне використання наявних приміщень.
9. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або 
осіб, які їх замінюють, зокрема будь-яких даних, що свідчать про розвиток 
дитини та її готовність до навчання у школі.
10. Забезпечити безоплатність повної загальної середньої освіти при обранні 
освітніх програм, зокрема підручників і посібників.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

І.О.ЛАПІКА



Додаток 1
до наказу спеціалізованої школи №307
від О'/. О Ь -  СІР^Я}) ̂  № . %/у- (%^)

ф

Графік прийому документів 
від батьків майбутніх першокласників, 
які мають гарантоване право на вступ 

до спеціалізованої школи №307, 
з 04.04 по 31.05.2019р.

№
п/п

День тижня Час

1. 04.04.2019
(четвер) 15:00-19:00

2. Щовівторка 
3 09.04.2019 

(крім 21.05.2019 
та 28.05.2019)

10:00-14:00

3. 06.04.2019р.
(субота) 10:00-14:00

4. Щочетверга 
з 11.04.2019 15:00-19:00.

5. 11.05.2019р.
(субота) 10:00-14:00

6. 22.05.2019
29.05.2019 

(середа)
10:00-14:00


