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НАКАЗ 

23.03.2022                                                                     № 16 

 

Про прийом заяв для зарахування 

до 1-го класу у 2022-2023 навчальному році 

 

 На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 

367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 

керуючись Положенням про відділ освіти, молоді та спорту Березнівської 

міської ради Рівненського району Рівненської області від 15.12.2020 № 16 «Про 

затвердження положень про структурні підрозділи Березнівської міської ради 

Рівненського району Рівненської області», наказу відділу освіти,молоді та 

спорту Березнівської міської ради від 23.03.2022 року № 56 «Про визначення 

дати початку прийому заяв для зарахування до закладів загальної середньої 

освіти у 2022-2023 навчальному році» та з метою запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної 

середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х класів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати прийом заяв до першого класу на 2022-2023 навчальний рік 

від батьків та законних представників здобувачів освіти з 23 березня 2022 

року.  

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шнайдер І.О.: 

2.1. Забезпечити неухильне виконання вимог наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». 

2.2. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості 

щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2022 році. 



3. Покласти персональну відповідальність за організацію прийому та 

зарахування дітей до 1-х класів на Шнайдер Ірину Олександрівну, заступника 

директора з навчально-виховної роботи. 

4. Упродовж березня-червня 2022 року проводити моніторинг стану 

організації прийому та зарахування дітей до 1-х класів у закладі загальної 

середньої освіти та інформувати відділ освіти, молоді та спорту Березнівської 

міської ради  

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                      Олег ЗАЙКО 

 

З наказом ознайомлена  І.Шнайдер 


