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НАКАЗ 

 

 

__________ 2020                                                   № ________ 

 

Про організацію прийому 

дітей до 1-х класів 

НВК № 157 

 

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

«Про захист персональних даних», постанови Кабінету міністрів України від 

13.09.2017 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, затвердженого 

наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 року № 367, наказу 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.10.2017 року № 930 «Про 

прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», листа Міністерства освіти та 

науки України від 10.08.2018 № 1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної 

загальної середньої освіти», розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 22.03.2018 року № 111 «Про закріплення території 

обслуговування за комунальними закладами загальної середньої освіти, що 

належать до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації», розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 27.02.2019 року № 119 «Про внесення змін у додаток до 

розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 

березня 2018 року № 111 «Про закріплення території обслуговування за 

комунальними закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери 

управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації», наказу 

Департаменту освіти і науки від 27.05.2020 року № 86 «Про прийом дітей до 1-х 

класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році» 

 

  

Н А К А З У Ю :   

 

1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів НВК № 157 міста Києва з 01 червня 2020 

року з розрахунку 5 (п’ять) класів з врахуванням рекомендацій по 

наповнюваності класів учнями. 

2. Призначити відповідальними особами: 

2.1. З питань прийому документів, перевірки достовірності даних, внесених 

до інформаційного додатку до заяви про зарахування дитини до 1-го 

класу заступника директора з НВР Лапшину Л. М. 



2.2. За внесення інформації до реєстру заяв секретаря Троценко І. В. 

3. На відповідальних осіб покласти персональну відповідальність за 

збереження конфіденційної інформації та обробку персональних даних 

вступників до 1-х класів. 

4. Затвердити склад комісії з питань прийому дітей до 1-х класів: 

Голова комісії: Єрмак Тетяна Миколаївна – директор НВК № 157; 

Члени комісії: Лапшина Любов Михайлівна, заступник директора з НВР;  

Лук’яненко Олена Петрівна – практичний психолог; 

Ждан Лариса Борисівна – сестра медична; 

Троценко Ірина Віталіївна – секретар. 

5. Під час проведення прийому члени комісії повинні дотримуватися таких 

норм: 

5.1. Приймати документи до вступу до НВК № 157 від батьків  дітей чи їх 

законних представників незалежно від місця проживання.  

5.2. Категорично заборонено збирати кошти з батьків учнів, діти яких 

вступають до 1-х класів. 

5.3. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або 

осіб, які їх замінюють, зокрема будь-яких даних, що свідчать про 

розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо. 

6. Заступнику директора з НВР Лапшиній Л.М.: 

6.1. Підготувати проект наказу про зарахування учнів до перших класів до 

30.06.2020 року за наявності відповідних документів. 

6.2. Щомісяця до 9 числа (починаючи з травня) інформувати управління 

освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації про 

кількість дітей, батьки яких подали документи для вступу до 1-х класів. 

7. Заступнику директора з НВР Васяніній О.А. провести інформування 

громадськості та батьків майбутніх першокласників про: 

7.1. Порядок прийому дітей до 1 -х класів. 

7.2. Територію обслуговування, що закріплена за НВК № 157. 

7.3. Оприлюднити 28.05.2020 року на інформаційному стенді НВК № 157, 

а також на офіційному веб-сайті НВК № 157 інформацію, зазначену у 

пункті 4 глави 1 розділу II Порядку із дотриманням вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

8. Заступнику директора з НВР Лапшиній Л.М.:  

8.1. Забезпечити з 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 року (включно) 

прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів. 

8.2. Зарахувати не пізніше 02 липня 2020 року до закладу загальної 

середньої освіти дітей, місце проживання яких на території 

обслуговування закладу підтверджене; дітей, які є рідними 

(усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту в 

цьому закладі; дітей працівників цього закладу освіти. 

8.3. Провести 9 липня 2020 року жеребкування на вільні місця відповідно 

до Порядку, якщо кількість бажаючих здобувати освіту в закладі 

перевищує кількість наявних місць у 1-х класах. 



 8.4. Зарахувати 15 липня 2020 року на вільні місця дітей за результатами 

жеребкування за умови подання документів, передбачених підпунктом З 

пункту 3 глави 1 розділу II Порядку. 

 8.5. Здійснювати зарахування на вільні місця після 15 липня 2020 року 

відповідно до пункту 6 глави 1 розділу II Порядку. 

9. Заступнику директора з НВР Мельниченко С.В., заступнику директора з 

АГЧ Горошкіній О.А.: 

 9.1. Організувати належні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови 

прийому документів від батьків (осіб, які їх замінюють): здійснювати прийом 

громадян за завчасно оприлюдненим на електронній сторінці НВК № 157 та 

на інформаційному стенді графіком з метою здійснення організованого 

прийому документів скласти графік прийому громадян, організувавши 

попередній запис; забезпечити варіанти безпечних локацій (у будівлі НВК № 

157, обравши велике за розміром приміщення, в якому наявні окремі вхід та 

вихід; на свіжому повітрі, використовуючи як подвір’я, внутрішній дворик 

НВК № 157, так і шкільний стадіон); дотримуватися правил соціального 

дистанціювання (для зручності - з відповідними розмітками), 

використовувати засоби індивідуального захисту (маски, рукавички), 

проводити термометрію, дезінфікуючі заходи, провітрювання приміщень 

тощо. 

10. Вважати такими, що втратили чинність накази Департаменту освіти і науки 

від 05 лютого 2020 року № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти міста Києва у 2020 році», від 18 березня 2020 року № 64 «Про 

внесення змін до наказу від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів 

закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році». 

11.  Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з 

НВР Лапшину Л. М. 

12.  Контроль за виконанням наказу залишити за директором НВК № 157 

 

Директор                                                                Тетяна ЄРМАК 

 

З наказом ознайомлені:                                                                            Л. Лапшина 

  

                                                                                            О. Лук’яненко 

 

Л. Ждан 

 

І. Троценко 

 

О. Васяніна 

 

О. Горошкіна 

 

С. Мельниченко 


