
ЦІКАВИНКИ ЗІ
ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

НУШ - це простір освітніх можливостей, де
дітей навчають критично мислити, не

боятись висловлювати власну думку та
бути відповідальними громадянами, де
панує співпраця та взаєморозуміння. 

 
 
 

ДЛЯ ВАС, БАТЬКИ!

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ



ПРО НАС

НАШІ ГУРТКИ

Хореограф�чний гурток «Асорт�».1.
    2. Гурток образотворчого мистецтва     
 «Мальви».
    3. Спортивний гурток з легкої атлетики.
    4. Спортивний гурток «Степ бокс».

Поважати гідність і права людини.1.
   2. Ставити цілі і досягати їх.
   3. Застосовувати набуті знання.      
   4. Здоровому способу життя.
   5. Працювати в команді.
   6. Бути патріотом своєї держави.
   7. Критично мислити.

МИ ВЧИМО НАШИХ ДІТЕЙ

Новий рейтинг «Фокуса»:
 школа посіла 73 місце серед 3439

закладів освіти України.
 Це наша перемога!

Зброцька Оксана
михайл�вна
Вчитель вищої категорії,
вчитель – методист.
У професії 34 роки.

Дорогий першокласнику!

Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
У незвідані далі, далекі краї.
Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перепони долати ми будем щодень.
Я навчу тебе мислити, і рахувати,
І читати, й писати, співати пісень.
То ж давай свою руку, і я обіцяю:
Станем друзями всі ми на довгі роки.
Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,
І щоранку ітимеш сюди залюбки!

Ковтяга Любов
Володимир�вна
Вчитель І категор�ї.
У профес�ї  8 рок�в.

1. Заява батьків.
2. Свідоцтво про народження
(оригінал та копія).
3. Оригінали медичних довідок
(форми 086-1 та 063).
4. Дві фотографії 3х4.
5. Паспорт батьк�в або витяг з
реєстру для п�дтвердження
м�сця проживання.

ДОКУМЕНТИ ДО ЗАРАХУВАННЯ

Нормативно-правова база:
1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року //
Електронний ресурс:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 «Про
затвердження порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти».
3. Лист МОЗ України «Щодо медичних довідок для
відвідування закладів освіти» №111-01/89 від 29
березня 2018 року // Електронний ресурс:
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60416/
4. Наказ Департаменту освіти і науки 2021 року 
 (очікується).
5. 01.04. 2021 - розпочинається прийом документів. 
6. У березні - попередній запис щодо визначення
дати прийому документів (за телефонами та e-mail
навчального закладу). 

У травні буде проведено зарахування дітей
до першого класу за територією

обслуговування, а в червні – на вільні місця.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ
ПО ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО НУШ
(ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ)

ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Враховуючи вікові особливості школяра,
забезпечує розумовий, моральний,
естетичний, фізичний, духовний розвиток,
створює умови для організації продуктивної
праці, надає можливості для всебічного
виявлення і розвитку індивідуальних
здібностей.

НАШІ КОНТАКТИ

М. Київ, Чеховський провулок, 4А.
Тел. (044) 486-15-96. (044) 486-70-83.

E-mail: school91-kiev@ukr.net


