УКРАЇНА
ЛОЗІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 7
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Лозова

31.05.2019

№ 13-у

Про зарахування учнів
до 1-х класів
у 2019/2020 навчальному році
На виконання Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону України
«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від
16.04.2019 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної середньої освіти» , п. 3.2 Статуту Лозівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №7 Лозівської міської ради Харківської області та на
підставі заяви одного з батьків або осіб що їх замінюють про зарахування до
Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 поданих особисто (з
пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), копії свідоцтва про
народження дитини, оригіналів довідок за формою первинної облікової
документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу
про

результати

обов’язкового

медичного

профілактичного

огляду»,

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня
2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня
2010 року за № 794/18089
НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати до перших класів 73 учнів та видати наказ (додаток 1).
01.06.2019
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2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Овсянці Г.М.:
2.1. Не приймати заяви про зарахування дітей до 1-х класів.
З 01.06 по15.06.2019
2.2. Приймати заяви про зарахування дітей при наявності вільних місць.
З 18.06.2019
3. Секретарю школи Щербініній А.О.:
3.1. Розмістити

списки

з

прізвищами

зарахованих

учнів

на

інформаційному стенді
03.06.2019
3.2. Внести прізвища учнів до алфавітної книги за відповідними літерами
До 05.09.2019
4. Інженеру-електроніку Шарапу Р.А.:
4.1. Розмістити інформацію про порядок зарахування учнів до 1-х класів,
умов жеребкування, відповідальність батьків, або осіб що їх замінюють за
повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, права на
оскарження неправомірної відмови у зарахуванні до ЛЗОШ № 7.
До 11.05.2019
4.2. Оприлюднити інформацію про наявність вільних місць в ЛЗОШ № 7
на сайті закладу.
03.06.2019
4.3. Оновлювати інформацію про наявність вільних місць до 1-го класу в
ЛЗОШ № 7.
Постійно
5. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор ЛЗОШ №7

П.А.Цюпак

