НОВОВОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 4
ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
14.05.2020р.

№ 68

Про прийняття дітей
до першого класу у 2020р.
Відповідно до ст.9 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684
«Про затвердження Порядку обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу
Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про
затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти», Розпорядження міського голови від 05.05 2020 року № 41ра м.Нововолинськ « Про внесення змін до розпорядження міського голови від
03.12.2019р.№ 100-ра», листа виконавчого комітету нововолинської міської
ради управління освіти від 05.05.2020р. №383/01-28 , з метою забезпечення
права громадян на територіальну доступність початкової базової середньої
освіти
НАКАЗУЮ:
1.

Прийняття заяв про зарахування учнів до першого класу здійснювати з
01.06.2020р. по 30.06.2020р.

2.

До заяви додаються: копія свідоцтва про народження або документ, що
посвідчує особу здобувача освіти, оригінал або копія медичної довідки за
формою облікової документації №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього
навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного
огляду», затвердженою наказом МОЗ України від 16 серпня 2010 року №682,
зареєстрованим Міністерством юстиції України 10 вересня 2010 року за №
794/18089.

3.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини має бути
надано один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):
паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина
України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання,
посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,
посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за
захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідку про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її
батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил
реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 2016 р. №207;
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою
згідно з додатком до Порядку і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
1 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішнього переміщення осіб»;
документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво
про
право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на
вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування
житловим приміщення або права власності на нього, права на реєстрацію місця
проживання;
документ що засвідчує право користування житлом (договір
найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для
цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації
відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального
посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною
особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
довідку про проходження служби у військовій частині (за формою згідно
з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р. №207);
акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини»);
інший офіційний документ, що містить інформацію про місце
проживання дитини та/або одного з батьків чи законних представників.
4. Закріпити територію обслуговування за закладом загальної середньої освіти
№4 на 2019-2020н.р.
Адреса школи - бульвар Шевченка,12, тел.3-01-54, 3-26-60
-вул.Святого Володимира, № 13 і до кінця; №14і до кінця;
-вул.Зелена,№37 і до кінця, № 34 і до кінця;
-вул.Шахтарська;
-вул.Миру;
-провулок Поштовий;
-вул.Гастелло;
-вул.Тиха;
-вул.Білоруська;
-провулок Комунальний;
-провулок Новий;
-вул.Петрова;
-вул.Лікарняна;

-вул.Сірка;
-вул.Мічуріна; №9 і до кінця;
-провулок Мирний;
-вул.Сковороди, № 11 і до кінця, №18 і до кінця;
-вул.Нововолинська (крім №51-53, № 60-66);
-вул.Генерала Шухевича, №1-19;
-бульвар Шевченка( крім № 1-19, №2-8);
-вул. Митрополита Шептицького;
-вул. Матросова;
-вул.Кобзаря; №31 і до кінця;
-вул.Східна, № 39 і до кінця, №44 і до кінця;
-проспект Дружби, № 1-11, 23-39;
-вул.Січових Стрільців, №1-9, № 2-58, №10 і до кінця, № 11 і до кінця;
-вул.Н.Любелі;
-вул.Автобусна;
-вул.Дорогиничівська;
-провулок Північний;
-вул.К.Савура;
-вул.Шкільна;
-вул.Володимирська;
-вул.М.Хвильового;
-вул.Сонячна;
-вул.Героїв Ато;
-вул.Куліша;
-вул.Б.Хмельницького, №21 і до кінця, №20 і до кінця;
-вул.Партизанська;
-вул.Садова.
5. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
Директор

Т.О.Сачук

