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на20|812019 н.р. станом на 15.06.2018

Б|дпов1дно до 3акону }кра|ни .|!ро осв!ту>>, 3акону 9кра|ни .||ро
заг€}льну середнк) осв|ту>>, постанови (аб1нету й1н|стр!в !кра|ни в|д \з.09.2017

р. 3Ф 684 <|{ро 3атвердження [!орядку ведення обл|ку д!тей гпк1льного в1ку та

унн1в>, наказу й1н|стерства осв1ти ! науки 9кра|ни в!д \6.04.2018 р. .}хгч 367
.|{р' 3атвердження |[орялку зарахування в!драхування та переведення унн!в до
державних та комунапьних заклад|в осв!ти для здобуття повно| загально|
середньо! осв1ти>), заресстрованого в й!н1стерств| тостиц|| !кра|ни 05.05.201в

року !{у564132016, Р1гпення (и]всько| м1сько] Ради в1д 03.0з.2016 р. ]{у |23|123
<|{ро створення Ресурсу територ|ально| громади м1ста 1{исва>, розпоряд)кег{ня
виконавчого органу 1{и|всько| м!сько| ради (1{и|всько| м!сько| державно|
адм!н1страц1|) в1д 29.|2.2016 р. ]\ъ 136в .|1ро внесення в досл|дну експлуатац!го
|нформац1йно| системи <Ресстр територ|ально| щомади м!ста 1{исва>>, наказу

!епартаменту осв1ти | науки, молод! та спорту виконавчого органу (и]всько|
м|сько| Ради ((и?всько[ м!сько| дер>кавно| адм!н|страш1|) в|д 19.0\.2018 р. .}\гч 25
<|{ро орган1зац1йн| заходи лрийому до 1-х клас|в заклад1в зага.]1ьно| середньо|
осв!ти м!ста 1{исва у 2018 р.,, наказу !епартаменту осв1ти | науки, молод! та
сг1орту виконавчого органу 1{и|всько| м!сько| рали ((и|всько| м1сько| державно|
адм1н1страш||) в1д 18.04.2018 р.]\ъ з4| .|[ро внесення зм!н до наказу в1д

19.01.2018 .]ю25 *|1ро орган1зац1йн| заходи прийому до 1-х клас!в заклад1в
зага.]1ьно| середньо] осв!ти м!ста (исва у 2018 р.,, наказу по €пец1ал1зован|й
ш:кол|.|Ф2 |м.[.(арбигшева в!д 20.04.2018 .]\967 .|{ро порядок прийому д|тей до



1 класу>, в пер|о:т з 23.04.2018 по 31.05.2018 ,гто 1!авча.'1ьг|о{'о зак.]|а,цу було
г1ада}{о 58 заяв на зарахуваг{};я д!'гей до 1 к.г:асу гта 20!8/2019 тт.р.:

18 заяв батьк|в/ !ьлп:лих законних г1редставник1пз дити\1и зт'!]1тто Ресстру
в|домостей з 1нформац!йно| системи <Ресс'гр територ!альгто| грома]1и м1с'га

1{исва>>' отриманого зг1дно акту прийому-пере/{ач1 в!:ц угтрап;.::!гпгпя осв|ти
|1од!льсько| районно| в м1ст! 1{исв| державно[ адм|гт|с'грагт|| в!д |2 кв!тгтя 2018

року;
15 заяв батьк|в/ |нгших зако1|них ]1редс1'авт:ик!в /-\и'ги|1и, |11о т]рожива!оть за
територ1сго обслуговуван!-{я (п!л'гверл)ке|{о докумег{тами, форма яких визг|ачег|а
3аконодавством документ' |{Ф засв1дчус |'[раво |].]1ас|{ост| г{а жи1']1о за
територ|сто обслуговування (св|доштво г!ро право в.]1аснос1'| на >ки'г;!о од}{ого з

батьк!в, запов|т на одного з ба'гьк1в/ди:'ин}, Аого:з!р ларува}1|-|я г{а о/1г{ого з

ба'гьк|в/дитину' догов!р куп!вл!-г|рода}|(у житлового г":рим11-т1ен|!я о/1но!'о з

батьк!в), догов|р оренди, :цогов!р !|ози!-{ки )кит.,|о[]о!'о л:рим|||(е!"{1!я }{а

безоплатн1й основ1; /1окументами' виданими орга!{ами ]|'ер}кав}-!о| в.г:а/{и,

органами м1сцевого самоврядування в установленому законодавс':'в! - !1аспорт
громадянина }кра|ни, дов|дка про ресстрац|го м!сця |1роживаг:ня7перебування
особи, дов!дка про взяття на обл|к внутр!штньо перем|щено| особи' акт
обстехсення матер1ально_побутових умов' акт обстежег{Ё!я умов г{роживання -1'а

1н:ше);

7 заяв батьк|в д1тей 6-7 рок|в, як| с р1дними (усиглов"гле}1ими) бра-гами'га|або
сестрами д|'гей, як1 здобуваготь осв|т'у у €глегт[а.п|зовал:|й ш:кол! .,ю2

1м.{.(арби1пева;
18 заяв на в|льн1 м1сця батьк!в ,ц!тей, як| !]ро)кива}о'гь за 'гери'гор|сю

обслуговування 1нгпих навчальних заклад1гз.
Ёа основ! вищеозначеного' керугочись пунктами |, 2, п|дпунк1'ом 1 ггугткту 3

розл|лу 11 <[1орядку зарахування1 в|д1рахуваглгля та ]1еревс]{е!!ня унгл1в /(о

дер}(авних та комунальних зак.гтад!в осв|'ги для здобу:":-я повно| загально?
середньо] осв!ти>

ЁА(А39}Ф:

1.3арахувати до пер1шого класу 15 нервня 2018 року 54 :ци'г'итти ш-:к1.:':ьгтого в!ку
в1дпов|дно до поданих заяв батьк|в
(додаток 1, список уин!в, зарахова!!их /1о г!ер1-[!их к.пас!в }!а 2018-2019 тт.р.)

2. Фприлгоднити нака3 'га списки д!-гей (птр|звиша)' зарахова|!их лз п:ерш-:! к.]|аси
ъта 2018-2019 н.р. !5 червня 2018 року на сайт'! ||!коли 1-а до1ш1|| от'о.:тошпет-ль

закладу.
3. 3аступнику директор з Ё{БР Барабась о.}о. до 01

сформувати списки д|'геи ]-А класу'
4. |1ризнанити класоводами 1-А класу ]1о.г:>кенко .]1.|].

йожар1вську Ф.Б. (каб|нет -}хгч 106).
5. 1(ласоводам орган|зувати проведен{{я батьк|вських збор!в для бат'ьк[в
майбутн|х пер1]_|окласник!в 6 нервня 201 8 року г:а баз! визг|а!{ег:их каб!л:ет]в для
ознайомлення з осв!тньо|о програмо[о г{уш.

вересня 2018 року
1-|; классу.

(каб|нет м |01 ),



6. (ласоводам г!ер|ших к-т1ас1в довести

зам|нгототь про надання ориг!нал|в

встановленого зразка до 1 5.0б'201 8

7. йедичн|й сестр1 ш!коли

|ндив|дуальн1'{х медичн]4х карток

до в1дома ба'гьк|в або ос1б' як] ]х
визначених медичних докумен'г|в

3аливацьк|й в.о. перев|рити ттаявн!сть

встановле}{ого зра3ка ]1о 20.06'2018 року'
наказу за.'1и1лато за собото.8. 1{огттроль за виконанн

{иректор 1пколи

3 наказом ознайо

Барабась о.ю.

кул|на.]1.м.



}о
и

Ё1кул!на

[одаток 1 до наказу в|д 15.06.2018 ]т9 11 ван|й гшкол1 .}ф2

1м.[.(арби1пева з пог-ттибленим вивченням [ природничого 1циклу

€писок д|тей,
1м.{.(арбиш1ева 3

як| зарахован1 до 1 класу €пеш|ал|зовано| гшколи.]{ч2

поглибленим вивченням прёдмет|в !1риродничого циклу

отаном на 15 червня 2018 року

1. Бессараб Амтна
2. Б|лоус йихайло
3. Бондаренко [{ол|на Флександр|вна
4. Бондаренко |1ол1на йарк|вна
5. Бондаренко €вген1я
6. Бондаренко Р1аксим
7. Бондаренко йатв1й
8. Барварецький Р1аксим
9. Бельгус Ал1с1я
10.Бласенко Флег
1 1.Бойтенко .{авид
12.[ащенко йаксим
13.[ухл1й Р1атв1й

14.3а]ка Анастас|я
15.3убненко 1!1аксим
16.(ватпа Барвара
17.(1рнус Б1тал1й

18.}(л1мова йар|я
19.1{ондрат}ок [ар|я
20.(унер €гор
21.1(узьменко €олом|я
22 . }1авр енток 1{ате рина
23.!1уоовська \4ар1я

24.!|олата 1{ирило
25.йакаренко \4арко
26.йак1воький Артем
27.\|ельник €тан|слав
28.\{ельник Артур
29 .\|иротшн|к Б ерон |ка

30.}и1урлза Балер1я
31.Ёепомнящий Флег
3 2.Ё{овицький Болодимир
33.|{ал|й Ё1ка
34.|1ахалток Артем
35.|[оляруш: Богдан
36.(,ейранов Флекс1й



37 .(ингай [ар'я
38.€м1рнова €оф|я
39.€уштко Роман
40.Фтришлко Артем
4 | .Р ибальч енко .[1|завета

42.|одос1йиук йатв1й
431ркик [авид
44.\анна.(жонатан
45)(ома Ёатал|я
46.9еркасова €олом|я
47 \]1а:т|вський Фл ександр
481]]ил1на |1ол|на
49.[_1инкарук 1ван

50.1!ербань Андр|й
51.9ротшенко Артем
52.-1,ценко |1авло

5 3 . |[отапенко Флександра
5 4.1{остарев Ростислав


