
КЗ  «ЛИСИЧАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 

  ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

НАКАЗ 

18.06. 2019 р.                                                                                     № ___ 

Про  додаткове зарахування учнів 

 до 1-го класу 2019/2020 н.р. 

  

   Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 18 Закону України «Про загальну 

середню освіту» Відповідно до п. І ст. 13 ЗУ "Про освіту", який  гарантує право особи 

здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі 

освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця 

особа , на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 16.04.2018 р. № 367 

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти» в   зв’язку з наявністю вільних місць у 1-му класі 2019/2020 н.р. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. На підставі поданих в термін з 01.06.2019 р. по 14.06.2019 р батьками документів, а 

саме:  заяви визначеного зразка,копії свідоцтва про народження дитини,копії або 

оригінала медичної довідки № 086-1/о,зарахувати додатково до 1-го  у 2019/2020 н.р. 

таких учнів:  

1 Бойко  

2 Борькє  

3 Волкова  

4 Глухов  

5 Глухова  

6 Гордієнко  

7 Гура  

8 Кузнецова  

9 Лемента  

10 Лозиченко  

11 Овчаренко  

12 Паладі  

13 Підкова  

14 Піскун  

15 Ревякіна  

16 Соболь  

17 Туполенко  

18 Фадєєв  



2. Сформувати класи наступним чином  ( списки оприлюднені у ЗЗСО) 

3.При  граничній  кількість учнів у класі -30,  при прогнозованій кількості  класів – 5, 

вважати вільними для набору до 1-го класу 16 ( шістнадцять ) місць, пріоритет у 

зарахуванні до 1 класу  надавати дітям, які проживають на території обслуговування 

закладу освіти. 

4 .В термін з 02 липня  2019 р. по 31.08. 2019 р.  розглядати заяви батьків на прийняття до 

школи дітей на вільні місця. 

5. Оприлюднити  даний наказ на сайті ЗЗСО протягом 2 днів після його видання. 

6. Контроль з виконанням даного наказу покладаю на Цуканову О.В., заступника 

директора з НВР. 

Директор школи                                                                 Г.М.Никифоренко 

 


