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комплектуванш груп, здшснюе систематичний контроль за вщвщуванням 
учнями навчальних занять у комплекс!, IX усшшшстю.

1.18.Подш клас1в на групи для вивчення окремих предмете у 
навчальному заклад1 здшснюеться зпдно з нормативами, встановленими 
центральним органом виконавчоУ влади, що забезпечуе формування 
державноУ пол1тики у сфер1 осв1ти за погодженням з центральним органом 
виконавчоУ влади, що забезпечуе формування державноУ фшансовоУ полггики.

1.19.Класи у навчальному заклад1 формуються за погодженням з 
територ1альним вщцтом осв1ти, молод1 та спорту Леншського району 
управлшня освгги 1 науки департаменту осв1ти 1 науки, молод1 та спорту 
Запор1зько1 мюькоУ ради (дал1 -  територ1альним вщдшом осв1ти, молод1 та 
спорту Лен1нського району) зпдно з нормативами IX наповнюваност1, 
встановленими законодавством, з урахуванням наявност1 прим1щень, що 
в1дпов1дають сан1тарно-ппен1чним вимогам для здшснення навчально- 
виховного процесу, вщповщно до кшькост1 поданих заяв про зарахування 
до навчального закладу.

1.20.У навчальному заклад1 для учшв за бажанням IX батьк1в або ос1б, 
як1 IX зам1нюють, за наявност1 належно'1 навчально-матер1ально1 бази, 
педагопчних прац1вник1в, обслуговуючого персоналу можуть створюватися 
групи продовженого дня. Оргашзащя роботи груп продовженого дня 
здшснюеться вщповщно до Положения про групу продовженого дня 
загальноосв1тнього навчального закладу, затвердженого постановою 
Кабшету М1шстр1в УкраУни вщ 05.10.2009 № 1121.

Кшьюсть учшв у трупах продовженого дня визначаеться центральним 
органом виконавчо‘1 влади, що забезпечуе формування державно'1 пол1тики 
у сфер1 осв1ти за погодженням з центральним органом виконавчо'1 влади, 
що забезпечуе формування державноУ ф1нансово1 пол1тики.

II. Зарахування учн1в до навчального закладу та 1х вщрахування

2.1.3а навчальним закладом закршлена вщповщна територ1я 
обслуговування 1 до початку навчального року заклад бере на облш 
учшв, ЯК1 мають його вщв1дувати.

2.2.3арахування учн1в до навчального закладу здшснюеться без 
проведения конкурсу 1, як правило, вщповщно до територп обслуговування.

2.3.Кер1вник навчального закладу зобов'язаний вжити заход1в до 
ознайомлення д1тей та Ух батьк1в або ос1б, як1 Ух зам1нюють, з порядком 
зарахування до навчального закладу, його Статутом, правилами 
внутр1шнього розпорядку та 1ншими документами, що регламентують 
оргашзащю навчально-виховного процесу.

2.4.Зарахування учн1в до навчального закладу здшснюеться, як 
правило, до початку навчального року за наказом його кер1вника.

Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, яю 
Ух замшюють, подають заяву, коп1ю св1доцтва про народження дитини,


