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Н А К А З 
 

25.05.2020           №99  

Про прийом заяв для зарахування  
учнів до  5-х класів  КЗ «ХСШ №3»  
у 2020/2021 навчальному році  

 
 На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення 
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти 
і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, наказу Департаменту 
освіти Харківської міської ради від 19.03.2020 № 59 «Про організацію обліку 
дітей шкільного віку та учнів», постанови Кабінету Міністрів України від 
20.05.2020  № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», наказу Департаменту освіти Харківської міської 
ради від 22.05.2020 № 86 «Про внесення змін до наказів Департаменту освіти» 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Здійснити прийом для зарахування учнів до 5-х класів КЗ «ХСШ №3» з 
02.06.2020 р. по 30.06.2020 р. включно. 
2. Забезпечити прийом документів та їх копій особисто від громадян із 
забезпеченням дотримання основних правил санітарно-епідеміологічного 
захисту (створити безпечні умови перебування у приміщеннях закладу освіти, 
допускаючи відвідувачів у засобах індивідуального захисту, забезпечити 
відповідне дистанціювання між присутніми та попередити утворення 
скупчення людей) за графіком (додаток 1). 
3.  Оприлюднити на інформаційному стенді та на вебсайті школи інформацію 
про організацію прийому документів для зарахування учнів до 5-х класів: 
3.1. Термін, способи прийому документів, їх перелік. 



3.2. Процедуру зарахування. 
3.3. Відповідальність батьків за повноту і достовірність усієї інформації та усіх 
документів, що подаються до закладу освіти та права письмового оскарження 
неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти. 
                                                                                                              До 28.05.2020  

3.4. Оприлюднити та оновлювати щопонеділка на вебсайті закладу освіти 
інформацію про наявність вільних місць у кожному класі.  
                З 02.06.2020 по 29.08.2020 

4. Зарахування учнів до 6-11-х класів здійснювати за наявності вільних 
місць у порядку надходження заяв.  

З 02.06.2020 
 
 
 
 
 
Директор КЗ «ХСШ №3»                          В.І.КОСМІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Додаток1 
 до наказу від 25.05.2020 №99  
«Про прийом заяв  для зарахування 
учнів до 5-х класів» 

 
 
 

Графік прийому заяв до п’ятих класів: 
 

02 червня 2020 року з 09.00 до 16.00 
03 червня 2020 року з 09.00 до 16.00 
04 червня 2020 року з 09.00 до 16.00 
05 червня 2020 року з 09.00 до 15.00 
08 червня 2020 року з 12.00 до 15.00 
09 червня 2020 року з 15.00 до 17.00 

 
 
 

Необхідні документи: 
- заява про зарахування до закладу освіти, яку подає особисто один з батьків (з 
пред’явленням документа, що засвідчує особу заявника); 
- копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії 
пред’являється оригінал відповідного документа); 
- оригінал чи копія медичної довідки за формою первинної облікової 
документації №086-1/о, довідка профілактичних щеплень. 
- Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для 
підтвердження права на першочергове зарахування). 
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