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Про організацію здобуття повноі загальної середиьоі освіти дітьми з числа 
тимчасово внутрішньо переміщених осіб та освітньо^ процесу в умовах 
воєнного стану в Україні по Запорізькій гімназії№ 2

Відповідно до Закону України «Про освіту», указів Прцзидента Украіни від
24.02.2022 № 6412022 «Про введення воєнного стану в Украіні», від 14.03.2022 
№133/2022 «Про продовження строку діі воєнного стану в Україні», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття 
загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», на 
виконання наказу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.03.2022 № 
83р «Про організацію здобуття повноі загальноі середньої освіти дітьми з числа тимчасово 
внутрішньо переміщених осіб та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні з 
метою забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальноії середньої освіти дітям 
шкільного віку з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок агресіі 
Російської Федерації вимушені були змінити місце навчання та/або проживання 
(перебування) в Україні чи за іі межами,

НАКАЗУЮ:
1 .Призначити відповідальною особою з числа посадових осіб ЗГ №2 для координації 
роботи з питань зарахування дітей шкільного віку з числа тимчасово внутрішньо 
переміщених осіб, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання 
(перебування) в Україні чи за її межами до ЗГ № 2 Попову Тетяну Костянтинівну, 
заступника директора з навчально-виховної роботи.
2.Забезпечити та організувати:
2.1 зарахування здобувані середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання 
та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в м. Запоріжжі або за його 
межами, до гімназії за заявою ( її сканованою копією чи фотокопією; заява подається у 
довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їх копій 
(додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їх копії є в наявності та заявник 
надає їх за власним бажанням), що податься до закладу освіти одним з батьків, опікуном, 
іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем 
освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який 
інший спосіб (за вибором заявника) на підставі наказу директора гімназії про зарахування 
учня до закладу;
2.2 організувати навчання здобувачів освіти за будь-якою формою згідно з п.7 статті 4 
Закону Украіни «Про повну загальну середню освіту» за заявою одного з батьків, опікуна, 
іншого законного представника, родича здобувача освіти або повнолітнього здобувача, що 
може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них;
2.3 організувати ведення окремого обліку та формування реєстру здобувачів освіті за 
місцем іх перебування (навчання), що мають містити таку інформацію: прізвище, ім'я та
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по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання (перебування), місце 
навчання (заклад освіти), попереднє місце проживання (перебування), попереднє місце 
навчання (заклад освіти), форму здобутгя освіти, належність до категоріі осіб з 
особливими освітніми потребами;
2.4 забезпечити прийом закладом освіти заяв (сканованих копій чи фотокопій) щодо 
надання інформаціії про отримані в Україні документи про загальну середню освіту 
(незалежно від місця їх отримання), поданих у будь-який спосіб за вибором заявника, а 
саме, здобувачем освіти, його законним представником (одним з батьків, опікуном тощо) 
чи родичем, за наявності підтверджуючих документів особи, їх узагальнення та 
надсилання, в установленому порядку, державному підприємству «Іифоресурс» протягом 
трьох робочих днів з дня надходження відповідних заяв;
2.5 оприлюднити інформацію щодо порядку зарахування дітей шкільного віку з числа 
тимчасово внутрішньо переміщених осіб до гімназії на вебсайті закладу освіти.
3. Сотніковій В.В., відповідальній за роботу шкільного вебсайту:
оприлюднити інформацію щодо зарахування дітей шкільного віку з числа тимчасово 
внутрішньо переміщених осіб до гімназії на сайті школи.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Попова Тетяна 787 58 50

Директор Валентина КРАВЧЕНКО
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Сотнікова Вікторія


