ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18 квітня 2019 року

с. Городище

№37/01.02

Про закріплення території обслуговування
за закладами освіти
Городищенської сільської ради
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня
2018 року № 367 „Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної середньої освіти ”, відповідно до листа Міністерства освіти і
науки України від 09.04.2019р. №3367/30/1-19 та з метою забезпечення
вчасного та законного зарахування учнів до закладів освіти, створення
позитивної атмосфери навколо цього процесу

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Закріпити за закладами освіти територію обслуговування адміністративнотериторіальну одиницю для забезпечення права кожної дитини, яка проживає
на цій території, на здобуття освіти у закладі освіти, що найбільш доступний та
наближений до місця проживання дитини:
1.1.Городищенський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Городищенський ЗДО «Росинка» –
с.Городище Луцького району, с.Мартинівка Луцького району, с.Григоровичі
Луцького району;
1.2. Несвічівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Несвічівський ЗДО «Пізнайко» –
с.Несвіч Луцького району;
1.3.Угринівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Угринівський ЗДО «Зірочка» –
с.Угринів Горохівського району, с.Дубова Корчма Горохівського району;
1.4. Бережанківський ЗЗСО І-ІІ ступенів - с.Бережанка Горохівського району;
1.5. Михлинський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Мизлинський ЗДО «Дзвіночок» –
с.Михлин Горохівського району, с.Загаї Горохівського району.
2.Визначити дату початку прийому заяв про зарахування здобувачів освіти не
пізніше 24.05.2019 року.

3.Інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування,
спроможність закладу освіти, кількість дітей у кожному класі(групі) та
наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднити в закладі
освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності – на веб-сайті органу, у
сфері управління якого перебуває заклад освіти), щороку впродовж двох
робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за
місяць до початку прийому заяв закладами освіти.
4. Оприлюднити на веб-сайті Городищенської сільської ради не пізніше, ніж за
1 місяць до початку приймання заяв про зарахування до закладів освіти.
5.Щорічно аналізувати результати розподілу і закріплення території
обслуговування і враховувати під час розподілу і закріплення за закладами
освіти території обслуговування на наступний рік.
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