
До уваги батьків 
майбутніх першокласників

З 04 по 31 травня 2020 року комунальним закладом
"Андріївська  середня  загальноосвітня  школа  -
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів"
Широківської районної ради здійснюється прийом
документів для зарахування дітей до 1-го класу на
2020/2021 навчальний рік. 

Зарахування учнів до закладів загальної середньої
освіти  здійснюється  відповідно  до  Порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних  та  комунальних  закладів  освіти  для
здобуття  повної  загальної  середньої  освіти,
затвердженого наказом Mіністерства освіти і науки
України від 16.04.2018 № 367.

Згідно  з  даним  документом,  якщо  станом  на  31
травня  кількість  поданих  заяв  не  перевищує  загальної  кількості  місць  у  перших  класах
закладу,  то  не  пізніше  01  червня  зараховуються  усі  діти,  документи  яких  були  подані  у
заклад. 

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, термін прийому документів
для зарахування учнів до 1 класу буде продовжено після закінчення карантину.

Ураховуючи,  що  обмежувальні  заходи  на  період  карантину  унеможливлюють  особисте
подання Вами необхідних документів до школи, рекомендуємо скористатися дистанційним
засобом подачі заяви для вступу Вашої дитини до 1 класу зручним для Bac cnocoбoм.

1 спосіб. Відправити на електронну адресу закладу: andriivska_szh@ukr.net з поміткою 
«до 1 класу» такі скановані колії документів: заяву одного з батьків дитини; свідоцтво про
народження дитини; медичну довідку за формою первинної облікової документації № 086-1/о
«Довідка  Учня  загальноосвітнього  навчального  закладу  про  результати  обов'язкового
медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 16 серпня 2010 року № 682, 3ареєстрованим в міністерстві юстиції України 10
вересня  2010  року  за  №  794/18089  (3а  можливістю  або  після  завершення  карантину);
документ, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини (довідка про місце
реєстрації дитини або одного з  батьків або інший документ, що підтверджує проживання на
території обслуговування закладу освіти.

2 спосіб. Відправити відповідні документи поштою за адресою. 53760, вул, Державна 26, с.
Андріївка, Широківський район, Дніпропетровська область.

3  спосіб. Особисто  подати  документи  до  закладу  освіти  після  закінчення  карантину.
Звертаємо  увагу!  За  повноту  і  достовірність  усієї  інформації  та  усіх  документів,  що
подаються  до  закладу  освіти,  відповідає  (згідно  з  вимогами  законодавства)  особа,  яка  їх
подає.
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