
УКРАЇНА
ЛОЗІВСЬКА М ІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УП РАВЛ ІН НЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

23.04.2020 м. Лозова №189

Про внесення змін до наказу Управління  
освіти, молоді та спорту Лозівської міської 
ради Харківської області №132 
від 24.02.2020 року «Про зарахування дітей 
до 1-х класів закладів загальної середньої 
освіти на 2020/2021 навчальний рік»

Відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту», статей 8, 9 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу СОУГО-19», рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 року, 

враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 року 

№1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти під час карантину», від 31.03.2020 року №1/9-182 «Щодо організованого 

завершення 20Г9/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної 

середньої освіти» та з метою безумовного дотримання процедури зарахування 

дітей до закладів загальної середньої освіти Лозівської об ’єднаної територіальної 

громади (далі -  Лозівської ОТГ)

НАКАЗУЮ:

1.Внести зміни до наказу Управління освіти, молоді та спорту Лозівської 

міської ради Харківської області №132 від 24.02.2020 року «Про зарахування дітей
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до 1-х класів закладів загальної середньої освіти на 2020/2021 навчальний рік», а 

саме:

- пункт 1.1 викласти у новій редакції «1.1. Розпочати прийом заяв та 

документів поро зарахування дітей до 1-х класів 2020/2021 навчального року після 

завершення строків карантину, визначених Кабінетом Міністрів України»; 

-доповнити наказ пунктами 2.3, 2.4, 2.5 та викласти у таких редакціях:

«2.3 Провести якісну просвітницьку роботу з батьківським загалом щодо 

реалізації права батьків на подання електронної заяви на вступ дитини до школи 

на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» в системі

«2.4.Організувати гнучкий режим приймання документів та їх копій, 

дозволивши батькам подавати їх електронною поштою у сканованому вигляді».

«2.5. Розпочати приймання заяв про зарахування дітей до закладів загальної 

середньої освіти Лозівської ОТЕ на 2020/2021 навчальний рік».

3.Строки, вказані у пунктах 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 наказу, врегулювати після 

закінчення карантину.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

Управління Музику В.М.

ІСУО».

У період карантину

У період карантину

Після періоду карантину, 

визначеного кабінетом Міністрів України

Начальник Управління В.М.Урваннсва

Візи:

Заступник начальника Управління 

Начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної 

освіти Управління 

Ю рисконсульт Управління

Н. В. Бондаренко

В.М .М узика


