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СПЕЦІАЛІЗОВАНА Ш КОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №  307 “ ^
З ПОТЛИБЛЕНИМ  ВИВЧЕННЯМ  ПРИРОДНИЧИ Х НАУК 

ДЕСН ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М ІСТА КИЄВА

НАКАЗ

Про прийом дітей до 1 -х класів 
спеціалізованої школи № 307 
у 2020 році

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», 
постанов Кабінету М іністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про 
затвердження Порядку ведення обліку дітей дош кільного, шкільного віку та 
учнів», від 20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання пош иренню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом ЬАІ18-СоУ-2 , та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів”, Порядку зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом М іністерства освіти 
та науки України від 16.04.2018 року № 367 (далі -  Порядок), протоколу від 
27.05.2020 року № 32 засідання постійної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про вжиття заходів 
із послаблення протиепідемічних заходів на території міста Києва», наказу 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.10.2017 року № 930 «Про 
прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи наказ 
Департаменту освіти і науки від 25.05.2020 року № 83 «Про відновлення 
освітнього процесу у приміщ еннях закладів освіти м. Києва та режиму їх 
роботи після зняття карантинних обмежень», наказу Департаменту освіти і 
науки від 27.05.2020 року № 86 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів 
загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році» та з метою організованого 
прийому дітей до перших класів



НАКАЗУЮ :

1. Заступнику директору з навчальної роботи Іващ енко І.М. провести 
інформування громадськості та батьків майбутніх перш окласників про:
1.1. Порядок прийому дітей до 1 -х класів.
1.2. Територію  обслуговування, що закріплена за спеціалізованою школою 
№307.
1.3. Перелік документів, "що підтверджують місце проживання дитини чи 
одного з її батьків на території обслуговування спеціалізованої ш коли№ 307.
1.4. Прогнозовану кількість перших класів.
2. Забезпечити з 01.06.2020 року по 01.07.2020 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 01.06 по 01.07.2020р. (Додаток 1).
4. Іващ енко І.М., заступнику директора з навчальної роботи, та 
Коваль Л.Г., вчителю інформатики, 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. Організувати належні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови 
прийому документів від батьків (осіб, які їх замінюють): здійснювати прийом 
громадян за завчасно оприлюдненим на електронній сторінці школи та на 
інформаційному стенді графіком; забезпечити варіанти безпечних локацій; 
дотримання правил соціального дистанціювання, використання засобів 
індивідуального захисту (маски, рукавички), проведення термометрії, 
дезінфікуючих заходів.
6. 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, місце роботи батьків (осіб, які їх 
замінюють) тощо.
7. Зарахувати не пізніше 02.07.2020 року до спеціалізованої школи № 307 
дітей, місце проживання яких на території обслуговування школи 
підтверджене; які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, 
що здобувають освіту в цій школі; дітей працівників цієї школи.
8. Прищепі Л.І., психологу школи, та Коваль Л.Г., вчителю інформатики, 
оприлюднити не пізніше 03.07.2020 року на інформаційному стенді та веб- 
сайті спеціалізованої школи № 307 інформацію, зазначену в пункті 4 глави 1 
розділу II Порядку із дотриманням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».
9. Івасюк Л.А., в.о.заступника директора з господарської роботи провести 
поточні ремонти приміщень для розміщення в них 1-х класів.
10. Забезпечити кабінети 1-х класів необхідними дидактичними 
матеріалами; засобами навчання; сучасними меблями, у тому числі партами; 
інтерактивним та ком п’ютерним обладнанням, копіювальною технікою тощо 
відповідно до рекомендацій М іністерства освіти і науки України.
11. Створити умови безперешкодного доступу для функціонування 
інклюзивних класів.



12. При обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 
Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 
згідно з Ріш енням Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004).
13. Надати до Управління освіти інформацію щодо:
13.1. Кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 15.06.2020р. та 

01.07.2020р.;
13.2. Кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів до 16.07.2020р.
14. Вважати таким, що вТратив чинність наказ спеціалізованої школи № 307 
від 20.02.2020 року № 27 «Про прийом дітей до 1-х класів спеціалізованої 
школи № 307 у 2020 році».


