ПРАВИЛА
прийому до КЗ Поребищенський ОЗСО І-ІІІ ступенів №1
Вік майбутніх першокласників Вік майбутніх першокласників
регламентовано статтею 20 Закону України «Про загальну середню освіту» від
13 травня 1999 р. № 651-XIV, в якій зазначено, що зарахування учнів до
загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років.
У пункті 1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря
України «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового
2009/2010 навчального року» від 29 липня 2009 р. № 20 наголошено: «Не
допускати прийом до школи дітей, молодше 5 років 8 місяців».
Зазначена Постанова Головного державного санітарного лікаря України є
чинною до початку 2010/2011 навчального року. Разом з тим, звертаємо увагу
на те, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11
липня 2001 р. № 2628-ІП право на перебування у дошкільних навчальних
закладах гарантовано дітям віком від двох місяців до шести (семи) років.
Отже, якщо дитина досягла шестирічного віку, дошкільні навчальні
заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні їхньою
дитиною дошкільної освіти. Умови приймання дітей до закладу освіти
Приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів
здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних
закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204.
Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчання
відповідно до визначеної території обслуговування. За наявності вільних місць
дитина може навчатися і в інших навчальних закладах. Для зарахування дитини
до першого класу батькам чи особам, які їх замінюють, потрібно подати до
загальноосвітнього навчального закладу такі документи: – заяву на ім’я
директора; – копію свідоцтва про народження дитини; – медичну картку
встановленого зразка.
Перелік необхідних документів для зарахування до 10 класу: 1. Заява від
батьків. 2. Медична довідка. 3. Копія свідоцтва про народження дитини. 4.
Свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти. Перелік
необхідних документів для зарахування до інших класів: 1. Заява від батьків. 2.
Медична картка дитини. 3. Копія свідоцтва про народження дитини. 4. Особова
справа.

