
ШАНОВНІ БАТЬКИ МАЙБУТНІХ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ! 
На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанов Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів», від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», 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 квітня 2018 року № 

367 (далі - Порядок), протоколу від 27.05.2020 № 32 засідання постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про вжиття заходів із 

послаблення протиепідемічних заходів на території міста Києва», наказу Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та 

відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи накази Департаменту освіти і науки 

від 25.05.2020 № 83 «Про відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів освіти 

м. Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень»,  від 27.05.2020№ 86 

«Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 

році», та з метою організованого прийому дітей до перших класів повідомляємо, що НВК 

«Домінанта» буде здійснювати заходи щодо прийому дітей до 1-х класів, розпочинаючи 

з 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 року (включно).  

Прийом батьків майбутніх першокласників проводитиметься за адресою: вул. 

Юності, 1 (І поверх, учительська). 

Прийом батьків відбуватиметься в такі дні: 

Вівторок з 9.30 до 12.30 год. 

Четвер з 15.00 до 18.00 год. 

На 2020/2021 н.р навчальний рік планується  5 класів  

Інформуємо, що відповідно до розпорядження  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації віл 24.02.2020 р. № 174 затверджено Перелік територій 

обслуговування, закріплених за закладом загальної середньої освіти Дніпровського 

районну м. Києва в 2020/2021 н.р.  

Зокрема, за навчально-виховним комплексом «Домінанта» закріплена така 

територія обслуговування: 
Адреса № будинків 

вул. Юності 2 

вул. Юності 4 

вул. Малишка 17 

вул. Малишка 19-а 

вул. Миропільська 3 

вул. Бойченка 2/6 

вул. Бойченка 4 

вул. Бойченка 6 

вул. Бойченка 8 

Просимо батьків майбутніх першокласників, по можливості, попередньо 

записатися на прийом за телефоном: 044 513 14 09 або за електронною адресою: 

dominanta2020@ukr.net 

mailto:dominanta2020@ukr.net


 

 

 

 


