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НАКАЗ
19.04.2021 року

№ 16-о

«Про зарахування дітей до 1-го класу
у 2021/2022 навчальному році»
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» зі змінами,
внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 806 від 19.09.2018 р. та № 681
від 17.07.2019 р., постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104), 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» та з метою забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти, наказу по
відділу освіти Кагарлицької міської ради №54 від 07.04.2021 року та організованого
прийому дітей до 1-го класу
НАКАЗУЮ:
1. Визначити датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2021/2022
навчальний рік дату першого дня закінчення карантину.
2. Адміністрації школи, класному керівнику майбутнього 1 класу опрацювати надані їм
персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3. Попередити батьків або осіб, що їх замінюють, про відповідальність за повноту і
достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, згідно з
вимогами законодавства.
4. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей до закладу освіти оприлюднити з
дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді
закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті - список зарахованих дітей.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи:

/А.Глобенко/

