
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 
 

вул. Грушевського, 3, м. Тернопіль, 46001, тел. 52-68-50, 52-38-92,  

e-mail: centrschool3@ukr.net Код ЄДРПОУ 14040173 

 

НАКАЗ 
 

16.03.2018                                        № 40 

 

Про організаційні заходи щодо 

прийому дітей до 1-го класу 

ТСШ №3 у 2018 році 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 12.02.2018 року № 31 «Про організаційні заходи щодо 

прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти області у 2018 

році», наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради №59 від 

20.02.2018 року, з метою запровадження  Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-го класу у 2018 

році, що додаються. 

2. Директору школи Будій Надії Дмитрівні: 

2.1. забезпечити виконання організаційних заходів щодо прийому дітей до 

1-го класу у 2018 році. 

2.2. провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості                     

та педагогічних працівників щодо особливостей прийому дітей до 1-го 

класу у 2018 році. 

2.3. Про проведену роботу інформувати відділ дошкільної, середньої                          

та позашкільної освіти до 10 квітня, 10 червня, 10 серпня 2018року. 

3. Учителям школи, які навчатимуть у 1-х класах у 2018-2019 навчальному 

році, пройти курси підвищення кваліфікації вчителів НУШ. 

4. Оприлюднити цей наказ на сайті школи.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора школи Будій Н.Д. 
 

 

Директор  школи                                           Н.Д. Будій 

  

 

 

mailto:centrschool3@ukr.net


   ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом  по ТСШ №3  

від 16.03.2018 № 40 

 

Організаційні заходи 

щодо прийому дітей до 1-го класу Тернопільської спеціалізованої школи     

І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР у 2018 році 

 

 

Практичні заходи 

 

 

Термін виконання 

1. Оприлюднити на сайті школи рішення 

виконкому ТМР про закріплену територію 

обслуговування  

до 10.03.2018 р. 

2. Провести зустріч із батьками майбутніх 

першокласників щодо правил прийому дітей       

до 1-го класу у 2018 році 

до 15.03.2018 р. 

3. Провести засідання педагогічної ради, на 

якому розглянути питання особливостей прийому 

дітей до 1-го класу у 2018-2019 н.р. 

28.03.2018 р. 

4. Надати інформацію відділу дошкільної, 

середньої та позашкільної освіти: 

 про прогнозовану кількість майбутніх 

першокласників; 

 про кількість 1-х класів; 

 про кількість педагогічних працівників, які 

працюватимуть у 2018-2019 н.р. в 1-х 

класах; 

 - про кількість вакансій педагогічних 

працівників, які необхідні для роботи в 1-

их класах у 2018-2019 н.р. 

до 10.04.2018 р. 

5.Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу 

щодо забезпечення здобуття початкової освіти 

дітьми 6-7-річного віку, які проживають                   

на території обслуговування школи 

до 30.04.2018 р. 

6. Здійснити прийом документів для зарахування 

дітей, які проживають на закріпленій території 

обслуговування, до 1-го класу, з урахуванням 

рішень педагогічної ради та ради школи 

травень 2018 р. 

7. Організувати прийом заяв батьків на вільні 

місця та провести зарахування учнів відповідно 

до пункту 7 ст. 18 Закону України « Про загальну 

середню освіту» 

до 15.06.2018 р. 

8. Видати наказ про зарахування учнів до 1-го 

класу школи 

до 01.09.2018 р. 

 


