ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
__24/02/2014__

№ _99_

Про порядок прийому дітей до перших
класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів міста Києва
На виконання законів України «Про загальну середню освіту», «Про
захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку», Інструкції про порядок конкурсного приймання
дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл
(шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України
від 19 червня 2003 р. № 389, зареєстрованої Міністерством юстиції України
04 липня 2003 р. № 547/7868, наказу Міністерства освіти і науки України
від 07 квітня 2005 р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх
навчальних закладів», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
від 17 жовтня 2013 р. № 791 «Про дотримання навчальними закладами міста
Києва законодавства при надходженні позабюджетних коштів» та з метою
організованого прийому дітей до перших класів
Н А К А З У Ю:
1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, директорам загальноосвітніх навчальних закладів міста:
1.1. Забезпечити з 01 квітня 2014 року організований прийом дітей до перших
класів загальноосвітніх навчальних закладів.
1.2. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або
осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання,
будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до
навчання в школі.
1.3. Здійснювати постійний контроль за прийомом дітей до перших класів
загальноосвітніх навчальних закладів району та щомісяця до 15 числа
(починаючи з травня) інформувати Департамент освіти і науки, молоді та
спорту про кількість дітей, батьки яких подали документи для вступу до
перших класів, у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів.
1.4. Затвердити склад районної апеляційної комісії щодо прийому дітей до
загальноосвітніх навчальних закладів району.

2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів довести до відома
батьків порядок прийому дітей до перших класів, розмістивши його на
інформаційному стенді навчального закладу.
3. Прийом дітей до першого класу загальноосвітнього навчального
закладу (крім спеціалізованих шкіл) здійснювати на безконкурсній основі,
забезпечивши першочерговий прийом дітей, які постійно проживають на
закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.
4. Керівникам спеціалізованих шкіл:
4.1. Організувати з 01 квітня поточного року роботу педагогічних
комісій. Чисельність комісії не повинна перевищувати трьох осіб,
включаючи практичного психолога.
4.2. Проводити співбесіду з дитиною, яка вступає до першого класу,
лише в присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Тривалість
співбесіди не повинна перевищувати 30 хвилин.
4.3. Проводити співбесіду за спеціальними діагностичними завданнями
для перевірки рівня загального розвитку дитини, погодженими
районним науково-методичним центром та районним управлінням
освіти.
4.4. Врахувати, що співбесіда з дитиною повинна включати діагностичні
завдання для встановлення рівня загального розвитку,
функціональної готовності до систематичного навчання.
4.5. Оголошувати батькам результати співбесіди в день її проведення.
5. Директору координаційного центру інформаційних технологій
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Сніжко М.В.) розмістити цей
наказ на сайті Департаменту освіти і науки.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Пархоменко І.М., начальників
управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.
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