
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ  

для зарахування до 1-х класів Заставнівської гімназії 

Заставнівської міської ради 
на 2020-2021 н.р. 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (МОН) від 

31 березня 2020 р. № 1/9-182 та ураховуючи регламент санітарно-

епідеміологічної безпеки та продовження карантину, цьогоріч гімназія  

приймає документи для зарахування у перший клас онлайн.  

 

Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх 

замінюють, подають такі документи: 

1. Заява. 

2. Копія свідоцтва про народження дитини. 

3. Медична довідка за формою первинної облікової документації                           

№ 086-1/о. 

 

Зарахування до 1-го класу відбуватиметься за категоріями: 

- діти з території обслуговування:  

- вул. Незалежності  

(ліва сторона і права від №1 до №19 

включно, від №21 усі непарні 

номери); 

- вул. Сарани, провулок Сарани; 

- вул. Шеленка; 

- вул. Полуботка, провулок 

Полуботка; 

- вул. Івасюка; 

- вул. Садова; 

- вул. Дорошенка; 

- вул. П.Орлика; 

- вул. Огієнка; 

- вул. Зелена; 

- вул. Надрічна; 

- вул. Яворницького; 

- вул. Генерала Попеля; 

- вул. Молдавська; 

- вул. Яремчука; 

- вул. Гакмана; 

- вул. Українська; 

- вул. Буковинська, провулок 

Буковинський; 

- вул. Л.Українки; 

- вул. І.Франка, провулок І.Франка; 

- вул. Стрійська; 

- вул. Латвійська; 

- вул. І.Вільде; 

- вул. Запорізька; 

- вул. Прутська; 

- вул. 8 Березня; 

- вул. Амурська; 

- вул. 28 червня; 

- вул. І.Діброви; 

- вул. Грушевського,  

- І,ІІ, ІІІ провулки Грушевського; 



- вул. Бажанського; 

- вул. Шевченка, провулок 

Шевченка; 

- вул. Гагаріна; 

- вул. О.Кобилянської; 

- вул. В.Турецького, провулок 

Турецького; 

- вул. Галицького, провулок 

Галицького; 

- вул. Донбаська; 

- вул. Кубанська; 

- вул. Гоголя; 

- вул. Драгоманова. провулок 

Драгоманова; 

- провулок М.Макаренка. 

 

 

- діти, чиї старші брати та сестри вже навчаються в Заставнівській 

гімназії; 

- діти працівників закладу; 

- діти, батьки яких не проживають на території обслуговування, 

але бажають навчатися в нашій гімназії, зараховуються за наявності вільних 

місць. 

 

Прийом сканованих копій відповідних документів про зарахування 

дітей можна надсилати на електронну пошту гімназії: zastgymnaz_pr@ukr.net 

Оригінали документів необхідно подати після завершення карантинних 

обмежень. 

mailto:zastgymnaz_pr@ukr.net

