
Славутицька міська рада Вишгородського району Київської області 

Славутицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 
________________________________________________________________________________________________ 

вул. Курчатова, 17, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101 

Ідентифікаційний код № 25294178 

 

НАКАЗ 

 

01.06.2022 №29 

 

Про зарахування 

учнів у 1-й клас 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану», п.2.2, п.2.6. чинного Статуту закладу, 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, керуючись 

листом-роз’ясненням Міністерства освіти і науки України щодо застосування 

окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти №1/9-292 від 08.05.2018, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації 

здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного 

стану в Україні»,  на підставі заяв батьків та поданих документів 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Зарахувати до 1-А класу Славутицького закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів №2 за освітньою програмою «Світ чекає крилатих» 19 учнів 

(згідно з додатком 1). 

2. Зарахувати до 1-Б класу Нової української школи Славутицького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 5 учнів (згідно з додатком 2). 

3. Відтермінувати подання медичних довідок до 31 серпня 2022 року у зв’язку 

з воєнним станом в Україні. 

4. Опублікувати даний наказ на вебсайті закладу з урахуванням вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

5. Секретарю Тетяні Ковальчук розмістити список зарахованих учнів (із 

зазначенням прізвищ) на інформаційному стенді у вестибюлі. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор закладу Алла ІГНАТОВА 
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Додаток 1 

до наказу закладу 

01 червня 2022 року № 29 

 

 

Список учнів 1-А класу 2022-2023 н.р. 

Славутицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

 

1. Акуленко  

2. Бриль  

3. Версон  

4. Ганжа  

5. Гриценко  

6. Жиряков  

7. Кардаш  

8. Клешня  

9. Кравченко  

10. Лозовський  

11. Мальонкіна  

12. Нагладзе  

13. Одинцов  

14. Пашко  

15. Романенко  

16. Салтикова  

17. Титенко  

18. Хавкін  

19. Шевченко  



 3 

Додаток 2 

до наказу закладу 

01 червня 2022 року № 29 

 

 

Список учнів 1-Б класу 2022-2023 н.р. 

Славутицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

 

1. Джахангірзаде  

2. Кваша  

3. Кузьмін  

4. Мельниченко  

5. Пономаренко  
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