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Про початок приймання заяв  

про зарахування дітей до ліцею 

 

Відповідно до пункту 6 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів 

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 № 367, листа Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9-

182 «Щодо організації завершення 2019-2020 навчального року навчального року 

та зарахування до закладів загальної середньої освіти», наказу відділу освіти 

Косівської РДА від  29.04.2020 р. № 40 «Про початок приймання заяв  про 

зарахування дітей до закладів  загальної середньої освіти» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. .Секретарю Яремин Н.П.: 

1.1. Забезпечити ведення обліку вихованців та учнів; 

1.2.  Розпочати приймання заяв про зарахування дітей до закладу у 1-й, 5-й та 

10-й класи з 04 травня 2020 року. 

1.3. Строк приймання заяв про зарахування учнів у 1-й, 5-й та 10-й класи у 

зв’язку з оголошеним карантином продовжити до 15.08.2020 року. 

1.4. На період обмежень, пов’язаних із карантином, організувати приймання 

копій документів для зарахування учнів електронною поштою у 

сканованій формі без електронного цифрового підпису. Вхідні 

документи, надіслані в такий спосіб, реєструвати окремо від інших 

документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата.  

1.5. Видати наказ про зарахування учнів у 1-й, 5-й та 10-й класи не пізніше 20 

серпня 2020 року. 

1.6. До 15.09.2020 подати головному виконавцю – відділу освіти 

райдержадміністрації дані про всіх зарахованих учнів, та дані про 

кількість вихованців, які відвідують заклад або перебувають під його 

соціально-педагогічним патронатом. 

2. Відповідальному за сайт ліцею. Волощуку Т.П. оприлюднити на 

інформаційному стенді в закладі та на веб-сайті ліцею. інформацію про 

закріплену за закладом територію обслуговування (додаток 1.) спроможність 

закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних 

місць у кожному з них (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Корпанюк Г.Л. 

 

Директор ліцею          В.П.Барчук 



Додаток1  до наказу від 27.04.2020 № 42 

 

Територія обслуговування закріплена 

 за Косівським ліцеєм імені Ігоря Пелипейка 

 
Відповідно  до розпорядження Косівської районної державної адміністрації від 

29.04.2020 № 147 «Про закріплення території обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти та ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів» 

за Косівським ліцеєм імені Ігоря Пелипейка закріплена територія 

обслуговування 

 

м. Косів 

вулиці: С.Бандери, В.Девдюка, І.Миколайчука, Тиха, М.Черемшини, 

В.Чорновола, Т.Шевченка 

провулки: В.Чорновола, Т.Шевченка 

 

с. Смодна 
вулиці: Дорожна, О.Кобилянської, Незалежності, Садова 

 

 

 
 

Додаток 2  до наказу від 27.04.2020 № 42 

 

Інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному 

класі та наявність вільних місць у кожному з них 

 

Клас Кількість учнів Наявність 

вільних місць 

Примітка  

1  24  

2 21   

3 30   

4 30   

5 29 1 Табель успішності 
 (достатній, високий рівні) 

6-А 19 5  

6-Б 21 3  

7 29 1  

8 28 2  

9 26 4  

10 16 14 Свідоцтво про базову середню 

освіту (достатній, високий рівні) 

11 28 2  

 
 


