Оголошується набір дітей до 1-х класів закладу з 26.04.2019 р. по
31.05.2019 р.
Спроможність Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №4 –
180 учнів (6 класів).
Відповідно рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від
19 лютого 2019 року № 67 «Про порядок ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів в Бучанській міській об’єднаній територіальній
громаді та закріплення території обслуговування за закладами загальної
середньої освіти» до першого класу прийматимуть насамперед за місцем
реєстрації.
Територія обслуговування навчального закладу
ВУЛИЦЯ:
Переїздна
Ворзельська
Польова
Вокзальна № 101
Трудова
Героїв Майдану
Тюменцева-Хвилі
Горького
Антонова
Депутатська (від Яблунського переїзду
Виговського Івана
до Ковельської траси)
Бориса Гмирі
Заводська № 2 - 20
Заводська - від № 21 – до кінця
Енергетиків
Ковельська
Лермонтова
Князя Володимира Великого
Кармелюка Устима
Мурашка Миколи
Михайла Гориня
Наливайка
Ново-Лермонтова
Ревуцького Левка
Нове-Шосе (всі непарні)
Руденка Івана
Нагірна
Сім’ї Забарило
Островського
Чорновола В’ячеслава
ПРОВУЛОК:
Героїв Майдану
Михайла Гориня

Заводський
Санаторний
БУЛЬВАР:

Богдана Хмельницького непарні: № 1 – 9, № 2, 4

До уваги батьків:
- на першочергове зарахування мають право діти:
1) що проживають на території обслуговування закладу;
2) брати/сестри яких навчаються в нашому закладі;
3) батьки яких працюють в даному закладі освіти;
- заяви приймаються за наявності наступних документів:

1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує
особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал
відповідного документа);
2) оригінал медичної довідки за формою первинної облікової
документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального
закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»
(оригінал довідки має бути поданий до видання наказу до зарахування);
- при поданні заяви пред’являється документ, що підтверджує місце
проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування
закладу, реквізити якого вказуються в заяві;
- наказ про зарахування до 1-го класу дітей, що мають право на
першочергове зарахування видається 03.06.2019р. та буде оприлюднений на
дошці оголошень та веб-сайті закладу;
- з 05.06.2019 р. до 10.06.2019 р. на вільні місця зараховуються діти , які
не мають права на першочергове зарахування, жеребкуванням, що
проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на
вільні місця.

