
 
   

 

РОКИТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 

 

НАКАЗ 

  

           13.05.2019                                                                                      №19  

                   

      смт Рокитне 

 

Про організаційні заходи щодо 

прийому дітей до 1-х класів 

у 2019 році   

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»  на період до 2029 року, Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684, 

на виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 29.12.2017 №651 

«Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у Київській області»  та з 

метою запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття освіти 

та організованого прийому до 1-х класів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Приймати дітей до 1-го класу, як правило у 6 років за бажанням батьків або осіб, які їх 

замінюють, на без конкурсній основі, відповідно до території обслуговування. 

 

2. Процес прийому документів майбутніх першокласників проводити вчителям початкових 

класів у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. 

 

3. Для зарахування дитини до першого класу приймати від батьків або осіб, які їх замінюють 

заяву, копію свідоцтва про наодження та медичну довідку, встановленого зразка. 

 

4. Заступнику директора школи з НВР Ященко Л.В.: 

 

4.1.Забезпечити виконання організаційних заходів щодо прийому дітей до 1-х класів у 2019 

році, визначених Дорожньою картою прийому дітей до 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти Рокитнянського району у 2019 році (Дорожня карта додаєься); 

 

4.2.Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської та педагогічної громадськості щодо 

особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2019 році.  

 

4.3.Розмістити дану інформацію на сайті школи. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Ященко Л.В.  

  

Директор школи            І.П.Розкокоха 



 

 

Додаток 1 

 

Дорожня карта  

прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти  

Рокитнянського району у 2018 році 

 

№ 

з/п 

Заходи Терміни Відповідальні 

1. Прогнозування та аналіз 

1.1. Відповідно до вимог пункту 1 статті 14 Закону 

України «Про загальну середню освіту» до 

наповнюваності класів закладів загальної середньої 

освіти, уточнити у розрізі кожного закладу 

загальної середньої освіти попередню кількість 1-х 

класів та місць у них з урахуванням потужності 

закладу освіти 

Квітень - 

травень 2019 р. 

Відділ освіти 

1.2. Забезпечити уточнення даних про дітей 

шестирічного віку (відповідно до реєстру про них), 

які проживають на територіях обслуговування 

закладів  загальної середньої освіти 

До 15 серпня ЗЗСО 

1.3. Проаналізувати узагальнену інформацію про 

прогнозовану кількість: 

 закладів загальної середньої освіти, які 

здійснюватимуть у 2019/2020 н.р. прийом 

дітей до 1-х класів; 

 1- класів; 

 майбутніх першокласників; 

 педагогічних працівників, які навчатимуть 

учнів 1-х класів у 2019/2020 н.р. 

До 15 серпня Відділ освіти 

ІІ. Прийняття рішень 

2.1. Провести засідання педагогічних рад щодо 

особливостей прийому дітей до 1-х класів 

Квітень - 

травень 2019 

ЗЗСО 

2.2. Прийняти управлінські рішення щодо забезпечення 

здобуття початкової загальної середньої освіти 

дітьми 6 – 7-річного віку, які проживають на 

відповідній території обслуговування, з 

урахуванням рішень педагогічної ради. Право на 

першочергове зарахування до початкової школи 

мають діти, які проживають на території 

обслуговування цієї школи  

До 15 серпня Відділ освіти, 

ЗЗСО 

2.3. Проаналізувати кількість дітей, які потребуватимуть 

підвезення до закладів загальної середньої освіти 

сільської місцевості, маршрути шкільних автобусів 

та здійснити, за потреби, їх коригування або 

затвердження нових маршрутів  

До 15 серпня Відділ освіти 

ІІІ. Інформаційно-організаційна робота 

3.1. Надати уточнену інформацію керівникам ЗЗСО про 

закріплену за закладом територію обслуговування 

до 01.06. Відділ освіти 

3.2. Проводити роз’яснювальну  роботу серед 

мешканців району щодо особливостей прийому до 

Квітень-

травень 

ЗЗСО 



перших класів у 2018 році 

ІV. Прийом документів та зарахування до перших класів 

4.1. Здійснити прийом документів на зарахування дітей, 

які проживають на закріпленій за закладом освіти 

території обслуговування, до 1-х класів  

Квітень-

травень 2019 р. 

ЗЗСО 

4.2. Провести зарахування дітей до 1-х класів на підставі 

рішення педагогічної ради 

До 01.09.2019 ЗЗСО 

4.3. Зарахувати дітей до 1-х класів на вільні місця До 01.09.2019 ЗЗСО 

4.4. Здійснити зарахування учнів до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти з відповідним розподілом 

по класах 

31.08.2019 ЗЗСО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


