Прийом до першого класу гімназії

Шановні батьки!

В 2022 році гімназія № 153 ім. О.С.Пушкіна

відкриває 3 перших класи (84 учнів).

Зразок заяв

З питань вступу до першого класу звертатись за тел: (044) 236-05-81

9 травня 2022 року Гімназія працює дістанційно

Прийом документів до першого класу буде проводитись щодня з 02 травня до 01
червня 2022 року з 10.00 до 15.00. Крім того документи можна відправити нарочним або
подати онлайн (факсом, електронною поштою та ін. (за вибором заявника).

Маємо звернути увагу! При поданні заяви на зарахування до 1-го класу онлайн
необхідно до 23.08.2022 р. надати всі оригінали документів особисто.

Батькиопікуни (або один з батьківопікунів дитини) особисто подають заяву про
зарахування до закладу освіти, до якої додаються:

1 / 10

Прийом до першого класу гімназії

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу
здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №
086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

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 МОН України від 10 травня 2018 р. №367 «Про затвердження порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-p
erevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-zaga
lnoyi-serednoyi-osviti
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Наказ МОН України від 28 березня 2022 р. №274 «Про деякі питання організації
здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану
в Україні»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-o
sviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Лист МОН України від 16 квітня 2022 р. № 1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го
класу закладів загальної середньої освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zarahuvannya-do-1-go-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyiosviti

Наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації від
25.04.2022 р. №47 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої
освіти міста Києва у 2022 році»

Наказ по гімназії від 25 квітня 2022 р. №67-о «Про прийом дітей до 1-х класів у 2022
році»

http://153.kiev.ua//images/attachments/1kl_22/67o-2022.pdf
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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;

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

Територія обслуговування гімназії № 153

(відповідно до Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації від 28.01.2022 року № 42

&quot;Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Шевченківського
району міста Києва територій обслуговування 2022-2023 навчальному році&quot;)
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&nbsp;https://shevruo.gov.ua/docs/head/28.01.2022__42.pdf

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 - 27, 52, 47-49, 51, 53, 55

вул. Павлівська - 26/41, 28, 30/33, 29-а, 29, 37-39 (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:
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https://mon.gov.ua/ua/news/reyestraciya-ne-yedina-pidstava-dlya-pershochergovogo-zarahu
vannya-v-1-j-klas-pidtverditi-misce-prozhivannya-mozhna-takozh-inshimi-dokumentami-list-mo
n

У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Наказом №367 під час прийому
документів на зарахування до 1 класу підтвердженням місця проживання дитини можуть
бути довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідка про звернення
за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує
додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Наказ про зарахування дітей до 1 класу та інформацію про проведення батьківських
зборів буде оголошено пізніше. Слідкуйте за повідомленнями на сайті гімназії.

Шановні батьки!

Інформуємо вас, що на виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2022
№ 47 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у
2022 році» заклади загальної середньої освіти Шевченківського району розпочинають
прийом заяв до 1-х класів з 02 травня 2022 року.

Зарахування учнів до 1-х класів закладів загальної середньої освіти буде
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здійснюватись у терміни:

до 01 червня (включно) – дітей без проведення жеребкування. Зарахування дітей до
закладу освіти, у тому числі до 1 класу здійснюється відповідно до території
обслуговування. Зазначаємо, що такими, що проживають на території обслуговування
закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо
переміщені особи. Відповідно до підпункту 3(1) пункту 1 розділу ІІ Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для
здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженому наказом МОН України від
16.04.2018 № 367, до 01 червня зараховуються також діти, які є рідними (усиновленими)
братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи працівників
цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу (у разі його
наявності).

з 01 червня до 23 серпня 2022 року продовжиться зарахування дітей
мешканців, які мають постійну реєстрацію на території обслуговування закладу освіти та
зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб; братів/сестер учнів, які здобувають освіту
у закладі та дітей працівників закладу.

після 23 серпня 2022 року та упродовж навчального року – на вільні місця у
порядку надходження заяв.

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що
видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини,
до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу
здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).

Діти, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (або
один з їх батьків має вищезазначену довіку), та які не мають свідоцтва про народження
будуть зараховуватись до закладу освіти без відповідного документу. Заклад освіти
невідкладно інформуватиме щодо відсутності свідоцтва про народження органи опіки та
піклування за місцем проживання дитини чи місцем знаходження закладу.
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2) документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які
їх замінюють) на території обслуговування закладу (згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 19.09.2018 № 806 та листом МОН України від 16.04.2022 №
1/4202-22).

3) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №
086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Заява та вищезазначені документи надаються власноруч або направляються
нарочним, або у форматі сканованих копій чи фотокопій, направлених факсом,
електронною поштою (за вибором заявника).

Відсутність станом на 31 травня 2022 року медичної довідки не є підставою для
відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу
освіти не пізніше 23 серпня 2022 року.

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014
№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який
підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи.

Території обслуговування закріплені за закладами загальної середньої освіти
розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від
28.01.2022 № 42 «Про закріплення за закладами дошкільної та загальної середньої
освіти Шевченківського району міста Києва територій обслуговування у 2022-2023
навчальному році» (shevruo.gov.ua).
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