
Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 

з поглибленим вивченням англійської мови 

 

НАКАЗ 

04.06.2018                                                                                             №186 о/д 

 

Про створення комісії  

для проведення жеребкування  

для зарахування на вільні місця  

в 1 клас  2018-2019 навчального року  

Відповідно до пункту ІІ.2. 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 р. №367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 

з метою забезпечення права на освіту та належної організації  проведення 

прийому дітей до 1 класу 2018-2019 навчального року,  враховуючи те, що 

кількість заяв батьків дітей, які не мають права на першочергове 

зарахування, більша, ніж кількість вільних місць, 

НАКАЗУЮ:    

1. Створити комісію  для проведення жеребкування  для зарахування на 

вільні місця  до 1 класу 2018-2019 навчального року у складі:  

Голова комісії: Скрипник Людмила Григорівна; 

Члени комісії : Терехова Жанна Олександрівна, 

                  Живолуп Лариса Володимирівна. 

2. Комісії: 

2.1. До її засідання, на якому відбудеться жеребкування,  визначити тип 

пристрою та жеребків.  

2.2.  Провести  відбір дітей для зарахування на вільні місця в 1 класі  2018-

2019 року навчання шляхом жеребкування 08.06.2018 року о 10.00 

годині, відповідно до Порядку проведення жеребкування (п. ІІ.2. 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти). 

    3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи                Н.В. МАМОН       

Із наказом ознайомлені:                             ____________ Л. Г. Скрипник 

____________ Ж.О. Терехова   ____________ Л.В. Живолуп 



Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 

з поглибленим вивченням англійської мови 

 

НАКАЗ 

04.06.2018                                                                                             №185 о/д 

 

Про відрахування учнів 

1 класу 2018-2019 навчального року  

 

Відповідно до пункту ІV.1. Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 

16.04.2018 р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування 

та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти», у зв’язку з наданням заяв 

батьків, які обрали інший навчальний заклад,  

 

НАКАЗУЮ:    

1. Відрахувати зі складу учнів 1 класу: 

    1. Казидуб 

    2. Кальченко 

    3. Остапенко 

   4. Пономаренко 

    5. Сула 

1.  Визначити, що станом на     04.06.2018 року  в 1 класі є 10 вільних місць.  

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тупало Ірині 

Миколаївну 04.06.2018р. оприлюднити на інформаційному стенді, а також на 

офіційному сайті закладу кількість вільних місць у 1 класі.  

     4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор школи                Н.В. МАМОН       

Із наказом ознайомлені: 

____________ І.М. Тупало  

 

 

 

 



Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 

з поглибленим вивченням англійської мови 

 

НАКАЗ 

04.06.2018                                                                                             №187 о/д 

 

Про затвердження  

Порядку проведення жеребкування  

для зарахування дітей до закладу освіти 

на вільні місця 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей 

до Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 з 

поглибленим вивченням англійської мови на вільні місця. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тупало Ірині 

Миколаївну 04.06.2018р. оприлюднити на інформаційному стенді, а також 

на офіційному сайті закладу Порядок проведення жеребкування для 

зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця. 

3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор школи              Н.В. МАМОН       

 

 

 

Із наказом ознайомлені: 

____________ І.М. Тупало  

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

ПО ЗАРАХУВАННЮ ДІТЕЙ ДО 1 класу 2018-2019 н.р. 

04.06.2018р. 

І. 1. Список зарахованих учнів до 1-их класів станом на 04.06.2018р. ( 

наданий повний пакет документів).  

1. Антоненко  

2. Базавлук  

3. Балевич  

4.  Барабаш  

5. Барінков  

6.  Берун  

7.  Беспала  

8. Бідаш  

9. Бліщ  

10. Богодист  

11. Бондаренко  

12. Бондарчук  

13. Боровик  

14. Вітер  

15. Глущук  

16. Гніденко  

17. Грушка  

18. Гузенко  

19. Данько  

20. Зємцова  

21. Іванова  

22. Ісаєнко  

23.  Калініченко  

24. Камсюк 

25. Кам'янецький 



26. Кірюхіна 

27. Колос 

28. Корень 

29. Король 

30. Красношапка 

31. Кубанова 

32. Кугітко 

33. Кулешов 

34. Мазепа 

35. Маляр 

36. Манько 

37. Маркова 

38. Мільченко 

39. Найда 

40. Нестеренко 

41. Нікіфоров 

42. Ночовний 

43. Овдієнко 

44. Пархоменко 

45. Пахомова 

46. Пелипенко 

47. Пелін 

48. Передерій 

49. Пиріг 

50. Полівод 

51. Рибочка 

52. Саприкіна 

53. Саранцев 

54. Севериненко 



55. Семенов 

56. Сідєльніков 

57. Сидоров 

58. Степчук 

59. Сущенко 

60. Табаченко 

61. Тимофієнко 

62. Трибрат 

63. Тютюнник 

64. Фідієва 

65. Філіппова 

66. Чинчик 

67. Чурсіна 

68. Шуліка 

69. Шульга 

70. Шумейко 

71. Щербак 

72. Якобчук  

2. Список зарахованих учнів до 1-их класів станом на 04.06.2018р.  (за 

умови надання медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о до 15.06.2018 року).  

1. Берко  

2. Бєлікова  

3. Білокопитов  

4. Віннік  

5. Гнойовий  

6. Михно.  

7. Оніщенко 

8. Яковченко 

 

 

 

 

 



ІІ.   

                                                                             НАКАЗ 

04.06.2018                                                                                             №185 о/д 

 

Про відрахування учнів 

1 класу 2018-2019 навчального року  

 

Відповідно до пункту ІV.1. Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 

16.04.2018 р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування 

та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти», у зв’язку з наданням заяв 

батьків, які обрали інший навчальний заклад,  

 

НАКАЗУЮ:    

2. Відрахувати зі складу учнів 1 класу: 

    1. Казидуб 

    2. Кальченко 

    3. Остапенко 

   4. Пономаренко 

    5. Сула 

3.  Визначити, що станом на     04.06.2018 року  в 1 класі є 10 вільних місць.  

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тупало Ірині 

Миколаївну 04.06.2018р. оприлюднити на інформаційному стенді, а також на 

офіційному сайті закладу кількість вільних місць у 1 класі.  

     5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор школи                Н.В. МАМОН       

Із наказом ознайомлені: 

____________ І.М. Тупало  

 

 

 

 

 



ІІІ. Кількість вільних місць у 1 класі станом на 04.06.2018р. – 10. 

ІV. Список дітей, які претендують на вільні місця: 

1. Бардась  

2. Грицик  

3. Журавльова  

4. Захаров  

5. Каблучій  

6. Калашник  

7. Капьонкіна  

8. Карпенко  

9. Корнило  

10. Лихацька  

11. Насиров  

12. Невмивако  

13. Оліфіренко  

14. Погребняк 

15. Проскурня  

16. Ріпенко  

17. Семенець  

18. Тарасенко  

 

V.                                                       Оголошення 

08.06.2018 року о 10.00 годині, в приміщенні школи №10 (читальна зала, І 

поверх), відбудеться жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти 

на вільні місця відповідно до Порядку проведення жеребкування (Розділ 2, 

ІІ.2. Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних 

та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти). 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  

НАКАЗ 

04.06.2018                                                                                             №186 о/д 

 

Про створення комісії  

для проведення жеребкування  

для зарахування на вільні місця  

в 1 клас  2018-2019 навчального року  

 

Відповідно до пункту ІІ.2. 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 р. №367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 

з метою забезпечення права на освіту та належної організації  проведення 

прийому дітей до 1 класу 2018-2019 навчального року,  враховуючи те, що 

кількість заяв батьків дітей, які не мають права на першочергове 

зарахування, більша, ніж кількість вільних місць 

НАКАЗУЮ:    

1. Створити комісію  для проведення жеребкування  для зарахування на 

вільні місця  до 1 класу 2018-2019 навчального року у складі:  

Голова комісії: Скрипник Людмила Григорівна; 

Члени комісії : Терехова Жанна Олександрівна, 

                            Живолуп Лариса Володимирівна. 

2. Комісії: 

2.1. До її засідання, на якому відбудеться жеребкування,  визначити тип 

пристрою та жеребків.  

2.2.  Провести  відбір дітей для зарахування на вільні місця в 1 класі  2018-

2019 року навчання шляхом жеребкування 08.06.2018 року о 10.00 

годині, відповідно до Порядку проведення жеребкування (п. ІІ.2. 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти). 

    3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи                Н.В. МАМОН       

Із наказом ознайомлені:                            _____________ Л. Г. Скрипник 

____________ Ж.О. Терехова   ____________ Л.В. Живолуп 



VIІ.  

НАКАЗ 

04.06.2018                                                                                             №187 о/д 

 

Про затвердження  

Порядку проведення жеребкування  

для зарахування дітей до закладу освіти 

на вільні місця 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей 

до Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 з 

поглибленим вивченням англійської мови на вільні місця. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тупало Ірині 

Миколаївну 04.06.2018р. оприлюднити на інформаційному стенді, а також 

на офіційному сайті закладу Порядок проведення жеребкування для 

зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця. 

3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор школи              Н.В. МАМОН       

 

 

 

Із наказом ознайомлені: 

____________ І.М. Тупало  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей до Кременчуцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 з поглибленим вивченням 

англійської мови на вільні місця відповідно до глави 2 розділу ІІ Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.  

1. Жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня. 

2. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за 

добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні 

місця, або уповноваженої ними особи на засадах випадкової 

вибірки, прозорості та відкритості. 

3. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники 

засобів масової інформації та громадських об'єднань, 

зареєстрованих в установленому порядку. 

4. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або 

іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу, 

з використанням однакових за розміром, кольором, вагою, формою 

та іншими ознаками кульок, карток, аркушів паперу тощо. 

5. Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що 

унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх 

з пристрою. 

Тип пристрою та жеребків визначається конкурсною комісією до її 

засідання, на якому відбувається жеребкування. 

6. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які 

претендують на вільні місця. 

7. Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне 

місце, має відповідати кількості таких вільних місць. Інформація про 

те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має 

бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з 

обов'язковим відображенням у відповідному протоколі засідання 

конкурсної комісії. 

8. Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім 

учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так 

і пристрій. 

9. Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник 

жеребкування дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення 

дітей у списку, сформованому в алфавітному порядку, розпаковує 

його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам 

жеребкування та членам комісії його зміст. У разі відсутності під 

час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними 

особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений 

конкурсною комісією член цієї комісії. 

10. Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу 

фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії. 

11. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів 

конкурсної комісії оголошуються результати жеребкування, що 



фіксуються в протоколі, який підписується усіма членами 

конкурсної комісії та є підставою для видання відповідного наказу 

про зарахування дітей на вільні місця. 

12. Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до 

Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, протягом двох робочих днів після оголошення результатів 

жеребкування.  

 

 

 

VIII. 

 

УВАГА 

ОГОЛОШЕННЯ 

07.06.2018 року о 16:30 в приміщенні актової зали школи №10 

відбудуться батьківські збори 1-х класів. 

 

 

Адміністрація школи 


