
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

          25.08.2022                                                                                       №201-од 

 

Про забезпечення державних гарантій  

здобувачам загальної середньої освіти,  

працівникам закладу освіти  

в умовах воєнного стану в Україні  

 

Відповідно до частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту», 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 

2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України №341/2022 від 25 травня 

2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

Листа Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2022 р. № 1/7234-22 

«Про підготовку до початку 2022/23 навчального року», керуючись 

Статутом,  з метою забезпечення державних гарантій здобувачам загальної 

середньої освіти, працівникам закладу загальної освіти в умовах воєнного 

стану в Україні  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Адміністрації закладу освіти: 

1.1. Здійснити зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які 

вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і 

проживають (перебувають) в Україні чи за її межами (далі - здобувачі освіти), 

до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що 

подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним 

представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти 

факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший 

спосіб (за вибором заявника);  



1.2. Забезпечити  здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за 

будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш 

безпечною для них;  

1.3. Здійснювати ведення окремого обліку та формування реєстрів здобувачів 

освіти за місцем їх перебування (навчання), що мають містити таку 

інформацію:  

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце 

проживання (перебування), місце навчання (заклад освіти), попереднє місце 

проживання (перебування), попереднє місце навчання (заклад освіти), форму 

здобуття освіти, належність до категорії осіб з особливими освітніми 

потребами;  

Цей наказ діє протягом строку дії воєнного стану в Україні. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                           Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено на оперативній нараді 25.08.2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


