
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я ТА  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Н А К А З 
від  24 квітня  2020 року                                       №  63 - од 
 

Про зарахування учнів в заклади  

загальної середньої освіти 

в 2020-2021 навчальному році 

для здобуття загальної середньої освіти 
 

Відповідно до пункту 2 статті 8  Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», на виконання  пункту 6 Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом   Міністерства      освіти і 

науки     України   від 16 квітня 2018 року   № 367, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 та з метою 

забезпечення права на освіту  та належної організації прийому дітей до 1-го 

класу  закладів  загальної середньої освіти в 2020-2021 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 

1-х класів закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік, що 

належать до сфери управління відділу освіти, культури, охорони здоров’я та 

соціальної політики Лановецької міської ради   – 27 квітня 2020 року. 

2. Визначити останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-х 

класів закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік –            

31 травня 2020 року. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1) розпочати прийом заяв про зарахування дітей до закладу загальної 

середньої освіти в 2020-2021 навчальному році для здобуття освіти відповідно 

до документів, визначених    наказом   Міністерства      освіти і науки     України   

від 16 квітня 2018 року   № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів для 

здобуття повної загальної середньої освіти»  із 27 квітня 2020 року; 



2) з метою запобігання поширенню коронавірусу, організувати у 2020 році 

гнучкий режим прийому документів та їх копій на час карантину шляхом: 

-  подання електронною поштою у сканованій формі без електронного 

цифрового підпису (крім медичних довідок, які мають бути надані після 

закінчення карантину, але не пізніше 29.08.2020). Вхідні документи, надіслані у 

такий спосіб, реєструвати окремо від інших документів із зазначенням 

електронної адреси відправника та адресата; 

- через електронну систему реєстрації в заклади загальної середньої освіти, 

розробленої і підготовленої в рамках проекту «ІСУО»; 

3) інформацію про терміни прийому документів та способи їхнього 

подання,  порядок зарахування до закладу, його статут, правила внутрішнього 

трудового розпорядку та інші документи, що регламентують організацію 

освітнього процесу протягом приймання заяв оприлюднити впродовж двох 

робочих днів з дня прийняття відповідного рішення на власних веб-сайтах та 

інших комунікаційних засобах; 

4) не пізніше 01 червня 2020 року видати наказ про зарахування учнів до 

1-х класів  закладів загальної середньої освіти. Список зарахованих учнів із 

зазначенням їх прізвищ оприлюднити в закладі освіти; 

5) після 15 червня 2020 року продовжити прийом заяв  про зарахування 

учнів до 1-х класів  закладів загальної середньої освіти на вільні місця.  

4. Покласти персональну відповідальність за дотриманням Порядку 

зарахування учнів до 1-го класу закладів загальної середньої освіти на 

керівників закладів загальної середньої освіти. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного 

спеціаліста  відділу    освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики 

Лановецької міської ради   Галину Шандрук.  

 

 

Начальник відділу                                                              Оксана ХОДАНОВИЧ 

 
          Галина Шандрук  

          Олександра Дашковська 
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