УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В м. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №90 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА
НАКАЗ
01.07.2020

№ 83

Про зарахування дітей до 1-х класів
на 2020-2021 навчальний рік
На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанов
Кабінету Міністрів України від ІЗ вересня 2017 року № 684 «Про затвердження
Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»,
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 1 6 квітня
2018 року № 367 (далі — Порядок),наказу Департаменту освіти i науки,
молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року№ 930 «Про прозорість та відкритість
діяльності закладі в освіти», враховуючи наказ Департаменту освіти i науки
від 25.05.2020 N83 «Про відновлення освітнього процесу у приміщеннях
закладів освіти м. Києва та режиму ïx роботи після зняття карантинних
обмежень» на виконання наказу Департаменту освіти i науки, молоді та спорту
від 27.05.2020 р № 86 « Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної
середньої освіти міста Києва у 2020 році» та з метою забезпечення доступності
здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому до 1 класів на
2020-2021 навчальний рік
Н А К А 3 У Ю:
1. На підставі поданих заяв батьків майбутніх першокласників у період з
01.06.2020 по 01.07.2020 включно і повного пакету документів зарахувати до
1 класу дітей , що проживають на території обслуговування навчального
закладу та мають право на першочергове зарахування.
1. Нмченко
9 Потапов
2. Сулейман А.
10. Завалій
3. Сулейман Ю.
11. Сичик
4. Бизов-Гяту
12. Литвин
5. Біленко
13. Слободянюк
6. Грищук
14.Карпенко
7. Демчук
8. Обухан

2. На підставі поданих заяв батьків майбутніх першокласників у період з
01.06.2020 по 01.07.2020 включно і повного пакету документів зарахувати до
1 класу дітей на вільні місця без жеребкування
1. Колодіч
2. Мірошніченко
3. Драган
4. Григор’єва
5. Марценюк
6. Стацюк
7. Вдовиченко
8. Шпикуляк

9.Шаповалова
10 Простяков
11. Лубенець
12. Миролюбова
13. Лучаківська
14. Плясун
15. Виговський
16. Ломако
17. Дмітрієва

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Директор школи

Володимир КЛЮЙ

