
   

Середня загальноосвітня школа № 95 м. Львова                                                
 

  

   

НАКАЗ 
 

Від 08.02.2021                                                                               № 14-г 

 

Про організацію прийому дітей до  

перших класів у 2021 році 

 

 Відповідно до  ст.13 Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 

16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти», рішення виконавчого комітету ЛМР № 299 від 05.04.2019 

«Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

м. Львова (зі змінами) з метою належної організації прийому дітей до 1-х класів у 

2021 році та забезпечення права громадян на територіальну доступність початкової 

освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Розпочати з 10.02.2021 прийом документів дітей до 1-х класів на 2021/2022 

навчальний рік. 

           2. Затвердити склад комісії по прийому дітей до 1-х класів на 2021/2022 

навчальний рік: 

голова комісії - Некрасова І., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

члени комісії:  

-  Ваврін О., вчитель початкових класів; 

- Базюк О., вчитель-дефектолог; 

- Данилишин О., вчитель початкових класів, голова методичної комісії вчителів 

початкових класів, вчителів, які викладають у класах І ступеня, вихователів ГПД; 

- Дем'ян Н., практичний психолог школи;  

- Зайченко О., медична сестра; 

- Івановська О., вчитель початкових класів;  

- Мартиняк  О., соціальний педагог; 

- Цикало С., секретар школи. 

           3. Членам комісії по прийому дітей до 1-х класів здійснювати прийом дітей до 

1-х класів у 2021 році дотримуючись процедури, зазначеної у наказі МОН України від 

16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти». 

           4. У зв'язку з дією карантинних обмежень в Україні, враховуючи Тимчасовий 

порядок організації освітнього процесу у школі на період карантину у зв'язку з 

поширенням короновірусної хвороби (COVID – 19) у 2020/2021 навчальному році 

прийом заяв та документів, необхідних для зарахування до школи,  здійснювати в 

електронній формі. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Некрасовій І.: 



2.1 до 10.02.2021 оприлюднити наказ, заяву, зразок заяви для зарахування до 

школи та оголошення для батьків майбутніх першокласників на сайті школи; 

2.2 до 31.05.2021 підготувати проєкт наказу про зарахування дітей до 1-х класів 

у 2021 році;  

2.3 при наявності вільних місць відповідно до Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти забезпечити подальший прийом заяв від 

батьків про зарахування дітей до 1-х класів, в тому числі тих, які хочуть скористатися 

правом вибору школи не за територією обслуговування; 

2.4 до 10.02.2021 ознайомити з наказом педагогів-членів комісії по прийому 

дітей до 1-х класів на 2021/2022 навчальний рік Ваврін Л., Базюк О., Данилишин О., 

Дем'ян Н., Івановську О., Мартиняк О. та медичну сестру Зайченко О., секретаря 

школи Цикало С. 

3. Доручити секретарю школи Цикало С. забезпечити реєстрацію документів 

для прийому дітей до перших класів поданих в елетронному вигляді відповідно до п. 

ІУ розділу Інструкції з діловодства к закладах загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом МОН України від 25.06.2018 № 676, зареєстрованої  в Мінюсті 

України 11.09.2018 за № 1028/32480, окремо від іншої інформації поданої у такій 

формі із зазначенням електронної адреси відправника та адресата. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи        Ю. Моклович 

 

З наказом ознайомлено:                 І. Некрасова 
  

 

 


