
УКРАЇНА 
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА  В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ГІМНАЗІЯ №153 ІМ. О.С.ПУШКІНА 

 
НАКАЗ 

 
від «25» квітня 2022 р                                                                             № 67-о 

 
Про прийом дітей до 1-х класів  
гімназії  у 2022 році 
 
 На виконання наказу Департаменту освіти і науки (Київської міської 
державної адміністрації) від 25.04.2022 року № 47 «Про прийом дітей до 1-х 
класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2022 році», наказу 
управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 19.03.2021 р. № 44 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів 
загальної середньої освіти  Шевченківського району міста Києва у 2021 році» 
та з метою організованого прийому дітей до 1-их класів 
 

НАКАЗУЮ: 
1. Заступнику директора з НВР Тищенко Н.В.: 
1.1. Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх 

першокласників про: 
1.1.1. Порядок прийому дітей до 1-х класів; 

     1.1.2. Територію обслуговування, що закріплена за гімназією; 
     1.1.3. Перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи  
              одного з її батьків на території обслуговування гімназії; 
     1.1.4. Прогнозовану кількість 1-х класів; 
     1.1.5. Заборонити на території гімназії збір готівкових коштів та 
               розповсюдження фінансових документів благодійних фондів серед                

батьків здобувачів освіти, у тому числі батьків майбутніх                  
першокласників; 

     1.1.6. При обранні освітніх програм забезпечити безоплатність повної               
загальної освіти, зокрема підручників та посібників. 

 2. Заступнику директора з НВР Луценко Н.В.: 
 2.1. Розмістити інформацію, що зазначена в підпунктах 1.1.1. – 1.1.4. на         

веб-сайті гімназії; 
 2.2.   Надати до управління освіти інформацію щодо: 
 2.2.1. Кількість заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 15 травня, 31           

травня ;  
 



 2.2.2. Кількість 1-х класів, зарахованих до них учнів до 23 серпня 2022 
            року. 
3. Заступнику директора Андрєєвій І.В. : 
3.1.Організувати прийом заяв від батьків (осіб, що їх замінюють) 
майбутніх першокласників про вступ дітей до 1-го класу в приміщенні 
гімназії з понеділка по п'ятницю з 02.05.2022 року до 01.06.2022 року 
(включно) без проведення жеребкування, дотримуючись заходів безпеки 
в умовах воєнного часу та дотриманням належних санітарно-гігієнічних 
та протиепідемічних умов. 
3.2. Після 1 червня  2022 року приймати документи у наступному порядку: 
до 23 серпня 2022 р. (включно) – дітей мешканців, які мають постійну 
реєстрацію на території обслуговування закладу та зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб; 
 після 23 серпня 2022 р. та упродовж навчального року – на вільні місця у 
порядку надходження заяв. 

        4. Видати накази «Про зарахування учнів до 1-их класів» . 
      4.1. 1 червня 2022 р. в якому зазначені зараховані учні (чиї 

батьки/опікуни надали всі оригінали необхідних документів визначених 
чинним законодавством) та учні рекомендовані до зарахування. 

      4.2. 24 серпня 2022 р. «Про зарахування учнів до 1-их класів» (чиї 
батьки/опікуни надали всі оригінали необхідних документів визначених 
чинним законодавством). 

       5. Відповідальною особою за внесення даних до таблиці заяв  для 
вступу  

     в 1-й клас Реєстру територіальної громади міста Києва призначити  
     заступника директора з НВР Луценко Н.В. 

       6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
В.О. Директора гімназії                               Інна АНДРЄЄВА 
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