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НАКАЗ
м. Львів

05.04.2021 № 01-11/89

Про організаційні заходи щодо прийому
дітей до 1-их та 5-их класів у 2021 році

На виконання ст. 13 Закону України «Про 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», рішення виконавчого комітету Львівської міської
ради № 132 від 05.03.2021 «Про закріплення території обслуговування за закладами
загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади», для
забезпечення громадян на територіальну доступність початкової та базової середньої
освіти

НАКАЗУЮ:
1. Розпочати організаційні заходи щодо прийому дітей до1-их та 5-их класів у 2021

році, дотримуючись процедури, зазначеної у наказі 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. Розпочати прийом документів для зарахування учнів до 1-го класу Ліцею на
2021/2022 н. р. з 05.04.2021 року електронною поштою у сканованому варіанті.

3. Після завершення карантину приймати документи від батьків учнів особисто у разі
відсутності можливостей подати документи для зарахування дітей до закладу
освіти на 2021/2022 н. р. он-лайн.

4. Секретареві Ліцею реєструвати вхідні документи, надіслані он-лайн (на електронну
пошту), окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси
відправника та адресата (згідно з пунктом 8 розділу IV Інструкції з діловодства у
закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і
науки України від 25 червня 2018 року № 676, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 11 вересня 2018 року за № 1028/32480).

5.  Якимцю М.В. та Серцевій Г.П. розмістити на сайті Ліцею та дошках оголошень 
     наказ 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» та
рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 132 від 05.03.2021 «Про
закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти
Львівської міської територіальної громади».

6. Вчителям Богачевій О.М. та Мацеха І.В. розмістити мотиваційний ролик про роботу
початкової школи на сторінці Ліцею у Фейсбук

7. Серцевій Г.П., заступника директора з навчально-виховної роботи, подати в
управління освіти ДГП ЛМР інформацію щодо прийому учнів до 1-го класу згідно з
додатком № 1 до 04.06.2021 та згідно з додатком № 2 до 18.06.2021.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
                       Директор С.Матис
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