
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

0^.2020 м Одеса №.ЛС

Про внесення змін до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської рад від 02.03.2020 №49 
«Про прийом дітей на навчання до 
закладів загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси у 2020 році»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОУГО-19», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 №392 
«Про забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів», 
розпоряджень Одеського міського голови від 13.03.2020 №212 «Про заходи 
щодо зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження 
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 
СОУГО-19», від 15.03.2020 №218 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів 
загального користування, розташованих у м. Одесі, з метою попередження 
розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом СОУГО-19», наказів департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради від 19.12.2019 № 443 «Про організацію роботи 
закладів загальної середньої освіти з обліку дітей шкільного віку та учнів 
м. Одеси у 2020 році», від 16.03.2020 №68 «Про забезпечення виконання 
профілактичних та протиепідемічних заходів» та враховуючи підпункт З 
пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 17 березня 
2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
коронавірусної хвороби (СОУГО)-19)», Порядок 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, рекомендації Міністерства освіти і 
науки України, які викладені в листах № 1/9-227 від 05.04.2020, № 1/9-182 
від 31.03.2020, № 1/9-213 від 16.04.2020, з метою забезпечення доступності 
здобуття загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1 .Внести зміни до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
від 02.03.2020 №49 «Про прийом дітей на навчання до закладів загальної 
середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси у 
2020 році», виклавши пункт 1 та підпункт 2.1 пункту 2 даного наказу в новій 
редакції:



«п. 1. Визначити датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 
1-х класів закладів загальної середньої освіти -  18 травня 2020 року, 
п. 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1. Забезпечити з 18 травня 2020 року прийом документів для 
зарахування дітей до 1-х класів».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора департаменту Скебало С.В.

Директор департаменту


