
 

 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №2 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

 

НАКАЗ 

 

24.04.2018р.                               м. Горішні Плавні                                   №171-З 
 

Про ознайомлення  з листами 

Міністерства освіти і науки України, 

щодо зарахування до закладів загальної 

середньої освіти та щодо обробки персональних даних 

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки  України від 

13.04.2018р. №1/9-227  щодо обробки персональних даних та  від 19.04.2018р. 

№1/9-250 «Щодо зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти», 

листів Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації від 20.04.2018р. №1190/02.01-15 та від 23.04.2018р.№1201/02.01-

15 відповідно, з метою дотримання  норм права осіб на отримання початкової 

та базової  середньої особи та дотримання законодавства про захист 

персональних даних, 

НАКАЗУЮ: 

1. Довести до відома педагогічних працівників  лист Міністерства освіти і 

науки  України від 13.04.2018р. №1/9-227  щодо обробки персональних даних, а 

саме: «Підставою для обробки персональних даних учнів закладами загальної 

середньої освіти незалежно від наявності чи відсутності згоди на таку обробку 

є, серед іншого, закони  України «Про загальну середню освіту» та «Про 

освіту». Згідно зі статтею 38 Закону України «Про загальну середню  освіту» 

заклади загальної середньої освіти наділені повноваженнями щодо задоволення 

потреб громадян відповідної території в здобутті  повної загальної середньої  



освіти, а також видавати документ про освіту встановленого зразка. Обробка 

персональних даних дітей шкільного віку при зарахуванні до першого класу 

здійснюється навчальними закладами з метою забезпечення реалізації права 

громадян на загальну середню освіту». 

2. Секретарю – друкарці Сидоренко А.І., відповідальній за дотримання 

законодавства з питань захисту персональних даних переглянути та привести у 

відповідність до норм діючого законодавства  бланк згоди на обробку 

персональних даних (для працівників, які влаштовуються на роботу до закладу) 

та заяву на зарахування дитини до закладу освіти, а саме пункт надання згоди 

на обробку персональних даних. 

3. Довести до відома педагогічних працівників  лист Міністерства освіти і 

науки  України від 19.04.2018р. №1/9-250 «Щодо зарахування учнів до закладів 

загальної середньої освіти», а саме: «Право особи  здобувати початкову та 

базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти, за яким 

закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, 

що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.» 

4. Педагогу-організатору Бугаєвській О.В.  виставити даний наказ на сайті 

школи та зазначені в ньому листи Міністерства освіти та науки України. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                                  Т.Г. Кириченко 

 

 

З наказом ознайомлені: ____________Сидоренко А.І., ________Бугаєвська О.В. 

 


