
Управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Навчально-виховний комплекс "Домінанта" 
(дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна 
гімназія - спеціалізована школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури) 

Н А К А З 

М М 2021р. № Ш - О 

Про прийом дітей до 1-х класів 
НВК «Домінанта» у 2021 році 

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 
«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 року № 367 (далі -
Порядок), протоколів від 01.04.2021 № 29, від 14.04.2021 № 34, від 28.04.2021 № 36 
засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.10.2017 року 
№ 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи накази 
Департаменту освіти і науки від 28.04.2021 № 70 «Про відновлення освітнього процесу 
в приміщеннях закладів освіти м. Києва», від 28.04.2021 № 71 «Про прийом дітей до 
1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році» та з метою 
організованого прийому дітей до перших класів 

НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати з 05 травня 2021 року прийом заяв до 1-х класів НВК «Домінанта». 
2. Заступнику директора з НВР Острожинській Л.С.: 
2.1. провести інформування громадськості, батьків майбутніх першокласників та 

розмістити до 05 травня 2021 року на веб-сайті і стендах закладу освіти, обравши 
зручні для огляду локації, відомості про: 

2.2. порядок прийому дітей до 1-х класів; 
2.3. територію обслуговування, що закріплена за закладом освіти; 
2.4. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини, одного з її 

батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу освіти; 
2.5. прогнозовану кількість 1-х класів; 
2.6. забезпечити з 05 травня 2021 року по 07 червня 2021 року (включно) прийом 

документів для зарахування дітей до 1-х класів; 



2.7. вжити вичерпних заходів, передбачених п. 2 ст.9 розділу II Закону України «Про 
повну загальну середню освіту». До закладу освіти для здобуття початкової 
освіти у порядку, визначеному законодавством, обов'язково зараховуються всі 
діти, які: проживають на території обслуговування закладу освіти; є рідними 
братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти; є 
дітьми працівників цього закладу освіти. 

2.8. організувати прийом документів від батьків майбутніх першокласників (осіб, які 
їх замінюють) з урахуванням рівня епідемічної небезпеки, забезпечивши 
належні санітарно-гігієнічні, протиепідемічні умови або на повітрі за 
сприятливих погодних умов; 

2.9. не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків (осіб, які їх 
замінюють), зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її 
готовність до навчання в школі, місце роботи батьків (осіб, які їх замінюють) 
тощо; 

2.10. зарахувати не пізніше 08 червня 2021 року до закладу освіти дітей, місце 
проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене; дітей, які 
є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту 
в цьому закладі; дітей працівників цього закладу освіти та інших дітей, якщо 
кількість поданих заяв про зарахування не перевищує кількості місць у першому 
(перших) класі (класах); 

2.11. оприлюднити не пізніше 08 червня 2021 року на інформаційному стенді закладу 
Освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу інформацію, щодо зарахування 
дітей до 1-х класів; 

2.12. провести з 11 по 15 червня 2021 року жеребкування на вільні місця відповідно 
до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства науки і освіти від 16.04.2018 № 367 (далі 
Порядку), якщо кількість бажаючих здобувати освіту в закладі перевищує 
кількість наявних місць у 1-х класах; 

2.13. зарахувати 22 червня 2021 року, у разі наявності вільних місць дітей, за 
результатами жеребкування за умови подання документів, передбачених 
підпунктом 3 пункту 3 глави 1 розділу II Порядку; 

2.14. здійснювати зарахування дітей на вільні місця після 22 червня 2021 року 
відповідно до пункту 6 глави 1 розділу II Порядку; 

2.15. заборонити на території закладу освіти збір готівкових коштів та 
розповсюдження фінансових документів благодійних фондів серед батьків 
здобувачів освіти, у тому числі батьків майбутніх першокласників; 

2.16. забезпечити при обранні освітніх програм виконання статті 53 Конституції 
України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з 
Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 N 5-рп/2004) та пункту 
7 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

3. К о н т р о і п * ^ ^ ^ цього наказу покласти на заступника з НВР 
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