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НАКАЗ 

 

від  24 березня 2021 року                                                                    №  139/о 

 
 

Про прийом дітей до 1-х класів 

закладів загальної середньої освіти 

міста Кропивницького у 2021 році 

 

 На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 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 середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти  і науки України від 16 квітня 2018 № 367                          

та з метою організованого прийому дітей до перших класів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1) розпочати з 15 квітня 2021 року прийом заяв до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького; 

2) забезпечити організацію електронної реєстрації дітей до першого класу 

закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького з використанням 

мережі Інтернет на офіційному сайті управління освіти; 

3) до 01 квітня 2021 року розмістити на офіційних сайтах закладів освіти 

відомості про: 

порядок прийому дітей до 1-х класів; 

територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої 

освіти; 

перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини, одного з 

її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу освіти; 

прогнозовану кількість 1-х класів; 

4) організувати прийом документів від батьків майбутніх першокласників 

(осіб, які їх замінюють) з урахуванням рівня епідемічної небезпеки, 

забезпечивши належні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови; 

5)  дозволити подавати документи електронною поштою у сканованій 

формі без електронного цифрового підпису; 
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6) не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків (осіб, 

які їх замінюють), зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини 

та її готовність до навчання в школі тощо; 

7) надати до управління освіти інформацію щодо:  

 уточненої прогнозованої кількості 1-х класів  та учнів у них до 01 квітня 

2021 року; 

кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 30 квітня, 31 травня                 

2021 року; 

кількості 1-х класів та зарахованих до них дітей до 16 червня 2021 року. 

2. Головному спеціалісту відділу по роботі з закладами освіти Гавриш С.А.  

забезпечити функціонування електронної реєстрації дітей до першого класу 

закладів загальної середньої  освіти міста Кропивницького з використанням 

мережі Інтернет на офіційному сайті управління освіти та здійснювати 

моніторинг кількості поданих заяв. 

3. Координацію діяльності щодо виконання наказу покласти на начальника 

відділу по роботі з закладами освіти Кумпан С.Г. 

        4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Начальник управління освіти                                 Лариса КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Гавриш  35 83 45 

 


