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НАКАЗ
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Про зарахування дітей до 1-х класів
ІЗОШ І-ІІІ ступенів №12 
на 2021/2022 навчальний рік

На виконання ст.13 Закону України «Про освіту», ст.9 Закону України «Про загальну середню 
освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 №684 «Про затвердження 
порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ №806 від 19.09.2018 та №681 від 17.07.2019, Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 16 квітня 2018 року № 
367, наказу управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області від 08.02.2021 № 52 
«Про формування проекту мережі закладів освіти Ізюмської міської ради на 2021/2022 
навчальний рік», враховуючи наявність вільних місць, на які може бути зараховано дітей в 
межах спроможності ІЗОШ І-ІІІ ступенів №12 та нормативу наповнюваності класів, 
визначеного Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою 
забезпечення доступності для здобуття освіти та організованого прийому дітей до 1 -х класів

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити список дітей, що рекомендовані для зарахування до складу учнів 1-х класів в 
2021/2022 навчальному році, в такому складі:
1) Ковалевська
2) Мандріченко
3) Сліпушкіна
4) Чепурний
5) Щербак 

2.1нженеру-електронику Лєвіщеву Д.М.:
2.1. Інформацію про наявність вільних місць у 1-х класах оприлюднювати на офіційному веб- 
сайті ІЗОШ І-ІІІ ступенів №12 не пізніше двох робочих днів з дня появи вільного ( вільних) 
місць.

Червень-серпень 2021
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бугай Л.І.:
3.1.Взяти під особистий контроль наявність оригіналу медичної довідки.

Директор

До початку 2021/2022 навчального року 
шям даного наказу залишаю за собою.
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