
СОЛУКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
 

Н А К А З 
01.06.2018                                         с. Солуків                                                № 152 
                              

Про зарахування учнів  до  1-го  класу у 2018/2019 н.р. 

На виконання статті 53 Конституції України,  статей 12, 13 Закону України «Про
освіту»,  статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» із змінами,
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»,з  метою   впровадження  Концепції  реалізації  державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська
школа»,  та  на  підставі  заяв  батьків  та  наявних документів  (медичної  картки
дитини,  копії  свідоцтва  про  народження),   з  метою   забезпечення
першочергового  зарахування  дітей,  що  мешкають   в  мікрорайоні
обслуговування  закладу,  створення  сприятливого  середовища  для  адаптації
дитини до систематичного шкільного навчання, упорядкування мережі  класів
на  2018-2019 навчальний рік      

НАКАЗУЮ: 

1.Зарахувати  з  01.09.2018   року 12 дітей  до 1-го   класу,  які  проживають  на
закріпленій за школою території, згідно поданих заяв. 

2. Діловоду школи внести прізвища та  дані про учнів до алфавітної книги за
відповідними літерами  до 01.09.2018  року. 

3. Призначити вчителем  1- го класу Стефанишин Л.Т. 
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4. Вчителю 1 класу   Стефанишин Л.Т.: 

4.1. Завести  особові  справі  учнів,  виходячи  з  номера,  присвоєного  в
алфавітній книзі; 

4.2. Сформувати папку особових справ учнів до 01.09.2018  року; 

4.3. Внести прізвище учнів до списків на сторінках класного журналу; 



4.4. Оформити всі розділи класного журналу до 10.09.2018 року; 

4.5. Передати до 05.09.2018  список учнів класу до медичного кабінету
школи. 

5. Відповідальному  за впровадження  ІСУО Турілову О.М. внести  список
прізвищ учнів 1- го класу в електронну  базу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор школи                                                    Віра Макара 
 
  
 

СОЛУКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
 

Н А К А З 
14.06.2018                                         с. Солуків                                                № 159 
                              

Про зарахування учнів  до  1-го  класу у 2018/2019 н.р. 

На виконання статті 53 Конституції України,  статей 12, 13 Закону України «Про
освіту»,  статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» із змінами,
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»,з  метою   впровадження  Концепції  реалізації  державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська
школа»,  та  на  підставі  заяв  батьків  та  наявних документів  (медичної  картки
дитини,  копії  свідоцтва  про  народження),   з  метою   забезпечення
першочергового  зарахування  дітей,  що  мешкають   в  мікрорайоні
обслуговування  закладу,  створення  сприятливого  середовища  для  адаптації
дитини до систематичного шкільного навчання, упорядкування мережі  класів
на  2018-2019 навчальний рік      

НАКАЗУЮ: 

1.Зарахувати з 01.09.2018  року 2 дітей  до  1-го  класу, які не проживають на
закріпленій за школою території, згідно поданих заяв. 

2. Діловоду школи внести прізвища та  дані про учнів до алфавітної книги за
відповідними літерами  до 01.09.2018  року. 

3. Вчителю 1 класу   Стефанишин Л.Т.: 



3.1. Завести  особові  справі  учнів,  виходячи  з  номера,  присвоєного  в
алфавітній книзі; 

3.2. Сформувати папку особових справ учнів до 01.09.2018  року; 

3.3. Внести прізвище учнів до списків на сторінках класного журналу; 

3.4. Оформити всі розділи класного журналу до 10.09.2018 року; 

3.5. Передати до 05.09.2018  список учнів класу до медичного кабінету
школи. 

 
2 

4. Відповідальному  за впровадження  ІСУО Турілову О.М. внести  список
прізвищ учнів 1- го класу в електронну  базу. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                    Віра Макара 
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