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ЗАПОРIЗЬКА MICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

вул. НезалежноТ УкраТни. 39Б, м, Запорiжlкя, (l90З7
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Начальники територiальних
вiддiлiв освiти департаме.нту
освiти.i науки Запорtзькоt
мlськоl ради

Керiвник.и закладiв загаJrьноТ
середньоТ освiти м, Запорiжжя

Про надання роз'яснень

}]а виконання Закону Укратни кпро внесення змiн до деяких

зако}{одавчих akTiB Украiни, спрямованих на запобiгання виникнення

i rrоширення KopoнoBipycHoT хвороби (CovID-19)), постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраТнИ uПрО запобiганнЯ поширенню на територiТ УкраiЪи

K.po'aBipycy COVID-19>) вiд 11.0з.2020 J\b 21i, 
"unu,y 

MiHicTepcTBa освiти i

11uyo" VKpaTH" <Про органiзацiйнi заходи для запобir,ання поширенню

KoptlHaBipycy СОVtгi-tq) вiд 16.0з.2020 Jф 40б, рiшrень виконавчого KoMiTeTy

За.rорiзькЬТ ,i."*oT ради вiд l2.оз.2о20 JrГs В9 <Про запобiган_ня поширенню на

..гериторiТ м. ЗапоРiжжЯ KopoHaBipycy COVID-19>, вiД 25,03,2020 Jф l40 <I1prl

во'ановлення "u,.p"ropiT 
м. ЗапЬрiжжя режиму надзвичайноi ситуацiТ>>, згiдrlо

з рекOмендацiями MiHicTep.ruu о"uiти i науки УкраТни, викJIал_еними в листi Bilt

З i .ОЗ ,2О20 М 1/9- 1 82 <lЦодо органiзованого ,"*_pi,:1:_19 |917.020 "":]у:1:::
polry ]^а зарахування до закладiв загальнот середньот освiти)), департамент освlти

i rrауки Запорiзькоi MicbkoT ради рекомендус керiвникам закладiв загальнот

середньоТ освiти м. Запорiж11(я органiзувати процедуру прийому документiв для

зарахуtsання учнiв до 1-х nnubiu гliсля llрипиненtiя карантиIIу (скасування

обпrе>кувальних карантинних заходiв),

Також згiдriо з п. б роздiлу I 11орядку зарахуваFIня, вlлрахувацня

.га rrереведення учнiв до державI-1их 
,га комунальних закладiв освi,ги для

з;lсlбуття ,,ou"oi зага_lIьноТ середньоТ освiти, за-I,верд}кеного наказом

Mil,ricTepcTBa оовi1y i науки Украi'ни вiл 16.04.2018 Jttg з67, дату поIIатку

гrрийому до,куме1,1тiв для :rарахуваFIня визнаLIа}оть орr,аr{и мiсt{еlзого

самовряlIування. Строк прийому заяв склада1име не MeHцJe одного мiсяl\я лiiл

вст,анслвленсrТ дати. !,ата .,o,i"r*y прийому заяв ба,r:ькiв та tlеобхiднрtх

документiв для зарахуRання дiтей до 1-х класiв бу;,," визначена наказом

департаменту.
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Стосовно зарахування учнiв до l0-1 l-x класiв повiдомлясмо, що у зв'язку

:] мох(ливим продовженням тривал()стi освiтнього процеС}, термiни подання

необхiдних документiв для вступу /цсl l0- 1 l-x класiв також можуть бути змiненi,

звертаемо увагу на необхiднiсть неухильного дотримання режиму

надзвичайноi оитуацiт та протиепiдемiологiчних вимог, виконанням в повному

обсязi обмежувыIьних карантиFIних заходiв працiвниками та членами

адмiнiстрацiт закладiв освiти м, Запорiжжя,

Щ/-,

С.Ю. Романчук
/lире ктор деп артаменту
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