
ХРЕСТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
ХРЕСТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ХРЕСТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ)

НАКАЗ

16.02.2022 с.Хрестівка № 23

Про прийом дітей до 1-го класу
Хрестівського ліцею у 2022/2023 
навчальному році

На виконання наказу відділу освіти, культури, молоді і спорту виконавчого 
комітету Хрестівської сільської ради від 15.02.2022 року № 32 «Про прийом 
дітей до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Хрестівської ради у 
2022/2023 навчальному році», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти 
для здобуття повної загальної середньої освіти» (Ьйр://8иг1.1і/Ьі1хІ), з метою 
організованого прийому дітей до 1 -х класів

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними особами за прийом документів для 
зарахування дітей до 1 класу заступника директора з навчально-виховної 
роботи Грінченко В.В., заступника завідувача філії Ютко Н.М.:
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Грінченко В.В., 
заступнику завідувача філії Ютко Н.М.:
2.1. Розпочати прийом заяв та документів для зарахування дітей до 1-х класів і 
завершити його 31 травня 2022 року.
2.2. Для інформування батьків та громадськості розмістити на інформаційних 
стендах та на веб-сайті закладів інформацію про закріплену за закладом 
територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у 1-му 
класі.
2.3. Здійснювати прийом заяв батьків та документів про зарахування дітей до 1- 
го класу на період дії карантинних обмежень через портал «Електронна 
реєстрація в заклади загальної середньої освіти», через електронну пошту 
закладів освіти, а після зняття карантинних обмежень - особисто.
2.4. Повідомити батькам або особам, які їх заміняють, про перелік документів 
для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти:
- заява встановленого зразка (Іійрз://сиП. 1у/цеє Vгда);
- копія свідоцтва про народження;
- оригінал або копія медичної довідки за формою №086-1/о
(Ирр8://сии.1у/цсеВоІг)



2.5. Обов’язково отримати згоду батьків на обробку персональних даних.
2.6. Під час прийому заяв та документів ознайомлювати батьків або осіб, що їх 
замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами 
внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують 
організацію освітнього процесу.
2.7. Надати до 01 червня 2022 року проект наказу про зарахування учнів до 1-х 
класів 2022/2023 навчального року із внесенням їх персональних даних до 
алфавітної книги закладів освіти та електронного реєстру та висвітлити дану 
інформацію на веб-сайтах закладів освіти.
2.8. Упродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей до 1-го класу 
оприлюднити з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» 
на інформаційному стенді закладів освіти, а також на офіційному веб-сайті 
закладів освіти список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою та завідувачем 
філії Шевченко Н.М.

Директор -Світлана ВИШНЕВЕНЬКА

З наказом ознайомлені:


