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Начальникам територiальних
вiддiлiв_ освiти дЪпарlаменту
освiти i науки Запбрiзъкоi-мiськоi
Ради

Керiвникам . закладiв загалъноi
середньо1 освlти мlста

Цро органiзацiю приймання заяв
oaTbKtB для зарахування учнiв
до першого кпасу ЗЗСО MicTa

На викоНання наказУ департаМенту освiти i науки Запорiзькоi мiськоI радивiд 29.05.2020 Jф l21p <Про зарахування дiтей до першого класу закпадiв
загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя у 2о2о роць), з урахуванням
РеКОМеНДацiЙ ДУ кЗапорiзькиЙ ОЛЦ МОЗ Украihш вiд 28.05 .2о2о м 2111760<Про надання iнформацiЬ>, Запорiзького мiського управлiнняГУ !ержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi вiд 28.о5.2о20 м 26_17/L286
ЗВеРТаеМО УВаГУ КеРiВНИКiВ закладiв загальноi середньоi освiти MicTa
на необхiднiстъ органiзацii приймання заяв батькiв до" зарахування дiтей
до першого (перших) класу (класiв) iз дотриманням протиепiдейiч"и, заходiв:- видiлення окремого мiсця для приймання заяв;

- уникнення скупченостi громадян (приймання |ромадян вiдповiдно
до заздалегiдь скJIаденого графiку або попереднъого запису у визначений
та доведений до вiдома |ромадян час);

- дотримання соцiальноi дистанцii (вiдстанi не менше нiж 1,5 метри
мiж вiдвiдувачами, якi очiкують дозволу на вхiд до окремого мiсця й
приймаНня заяв; здiйснення прийому по одному заявнику в порядку черги);- органiзацiя мiсця для обробки рук спиртовмiсними антисептичними
засобами (з концентрацiею активно дiючоi речовини понад бо%
для iзопропiлових спиртiв та понад 70Yо дляетилових Jпиртiв);

- дотримання iншихi протиепiдемiчних заходiв (провiтрювання
примiщення, вологе прибирання, дезiнфекцiя поверхонь тощо).

Нагадуемо, щО вiдповiднО до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи
кПро встановлення карантину з метою запобiгання поширенню на терЙторii
УкраiЪи гостроI респiраторноi хвороби CovID- 19, спричиненоi *ороrпйру.Ь,
SARS-CoV-2, та етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв> вiд zо.о3эоzоМ з92 заборонясться перебування у цромадських будинках i спорудах
беЗ вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв

тел.
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або захисниХ масок, що закриваютЬ Hic та РоТ, У тому числi виготовлених
самостiйно.

вiдповiдно до перелiку документiв, що додаються до заяви батькiв
i подаються ними особисто, батьки мають подати серед iнших документiв,
визначениХ п. 4 Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiв
до державних та комунЕlльних закладiв освiти для здобуття повноi загальноi
середньоi освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
ВiД 1б.04.201 8 М З67 , та п. 8 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
ВiД lЗ.09.2017 JЮ б84 <Про затвердження Порядку ведення облiку дiтей
ДОШКiЛЬнОго, шкiльного BiKy та учнiв>>, медичну довiдку за формою первинноi
ОбЛiковоi документацii Ns 086-1/о <.Щовiдка учня загаJIьноосвiтнього
навчаJIьного закладу про результати обов'язкового медичного профiлактичного
огляду) (дшi - медична довiдка).

У разi вiдсутностi медичноi довiдки в заявi батькiв ними мае бути
зазначено зобов'язання надати медичну довiдку в TepMiH до 10.08.2020 р.,
а РаЗi неНадання довiдки у вказаний TepMiH - прохання розглянути заяву
пiсля надання довiдки.

Працiвники закладу освiти,
для здiйснення приймання заяв,
(працiвники, у яких виявлено

температурний скринiнг
температуру понад З7,2"С або ознаки

в тому числi
мають пройти

працiвники, визначенi

респiраторних захворювань, до роботи не допускаються).
Працiвники закладу освiти, якi здiйснюватимуть прийманIuI заяв громадян,

мають бути забезпеченi засобами iндивiдуального захисту (респiраторами
абО захисними масками, у тому числi виготовлених самостiйно, медичними
рукавичками, антисептичними засобами).

Вiдповiдно до обраного мiсця приймання заяв та для забезпечення
епiДбезпеки працiвникiв закладу освiти можливо розглянути потребу
У Встановленнi захисного бар'еру з плiвки, використання працiвниками закJIаду
освiти захисних iндивiдуа-гlьних eKpaHiB (щиткiв) для обличчя тощо.

Звертасмо увагу на персон€Lльну вiдповiдальнiсть керiвника закладу освiти
За дотримання протиепiдемiчних заходiв пiд час приймання заяв батькiв
для зарахування учнiв до першого класу.

.Щиректор департаменту С.Ю. Романчук
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