Прийом до першого класу гімназії

Шановні батьки!

з 01 червня 2020 року гімназія поновлює освітній процес,

на виконання наказів Департаменту освіти і науки виконавчого органу

Київради (КМДА):

від 27.05.2020 № 86 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти м

В 2020 році гімназія № 153 ім. О.С.Пушкіна

відкриває 3 перших класи (88 учнів).

Зразок заяв для класів з українською мовою навчання

Зразок заяв для класів з російською мовою навчання

З питань вступу до першого класу звертатись за тел: (050) 509-09-13,
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Баталова Олена Львівна (тимчасовий номер на час вступної кампанії)

та (044) 236-11-12 (постійно діючий номер)

Заяви щодо зарахування дітей до перших класів та документи прийматимуться з 01 червня

Організацію прийому здійснено на підставі документів:

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних
закладах...

Закон України &quot;Про освіту&quot;

Стаття 12. Повна загальна середня освіта
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п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок
навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти
цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти
органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх
філій.

Закон України &quot;Про загальну середню освіту&quot;

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування
закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території
обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх
відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом
директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за
наявності медичної довідки встановленого зразка (Форма№ 086-1/о )

Наказ Департаменту освіти і науки

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної
середньої освіти міста Києва у 2020 році»
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Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти:

- які проживають на території обслуговування цієї школи

(інформацію про територію обслуговування див.нижче);

- рідні чи усиновлені брати та сестери дітей, які вже є учнями школи,

- діти працівників школи;

-особи, які належать до національних меншин - в клас з російською мовою
навчання.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18

Територія обслуговування гімназії № 153

(відповідно до Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.12.2019 року № 938

&quot;Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Шевченківського
району міста Києва територій обслуговування 2020-2021 навчальному році&quot;)
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http://www.shevruo.kiev.ua/index.php?w=section&amp;cat=47&amp;id=9053

вул. Андрющенка Григорія - вся

вул. Чорновола В’ячеслава - 2, 8, 10, 12, 25, 27, 33/30, 29/31, 29-а, 26/2, 26-а, 14, 16,
18, 20, 30

вул. Золотоустівська - 52, 47-49, 51, 53, 55

вул. Павлівська - від вул.Золотоустівської до вул. Чорновола В’ячеслава парні

та непарні номери

вул. Річна - вся

просп. Перемоги - 9, 9/47, 12

Перелік документів щодо підтвердження місця проживання дитини та
порядок прийому дітей до 1 класу надано на сайті Міністерства освіти і науки
України
, а саме:

https://mon.gov.ua/ua/news/reyestraciya-ne-yedina-pidstava-dlya-pershochergovogo-zara
huvannya-v-1-j-klas-pidtverditi-misce-prozhivannya-mozhna-takozh-inshimi-dokumentami-listmon
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Наказ про зарахування дітей до 1 класу та інформацію про проведення батьківських
зборів буде оголошено пізніше. Слідкуйте за повідомленнями на сайті гімназії та
інформаційному стенді в гімназії.
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