
Набір до 1-х класів 2023-2024 навчального року

Написав Admin - Останнє оновлення Понеділок, 06 лютого 2023, 21:16

Шановні батьки майбутніх першокласників!

  

Розпочинається прийом заяв до 1-х класів 2023-2024 навчального року Слов'янської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Слов'янської міської ради Донецької області.

  

Заяву можна подати трьома способами:

  

 

  

І. За допомогою електронної пошти:

  

Для цього треба:

    
    1. Завантажити та оформити заяву за посиланням: завантажити заяву   
    2. Відсканувати заяву, свідоцтво про народження, медичну довідку (за наявності) та
надіслати на електрону пошту школи slvschool-12@ukr.net   
    3. Дочекатися повідомлення про прийняття заяви.  

  

 

  

ІІ. На сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти»:

  

Як подати заяву на вступ дитини до школи на сайті «Електронна реєстрація в заклади
загальної середньої освіти»?
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https://docs.google.com/document/d/11W5z0jnj-OcKI1Vft2E9B2woiGnqLL34/edit?usp=share_link&amp;ouid=105063570641370306204&amp;rtpof=true&amp;sd=true
mailto:slvschool-12@ukr.net
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Для цього треба:

    
    1. Зайти за посиланням  https://school.isuo.org/contact   
    2. Ознайомитися з інструкцією –  Інструкція для батьків. Електронна реєстрація в
заклади загальної середньої освіти .  
    3. Зареєструватися.  
    4. Обрати школу, яка обслуговує Ваш мікрорайон.  
    5. Створити заяву, внісши необхідну інформацію, та зберегти її.  
    6. Дочекатися повідомлення про прийняття заяви.  

  

 

  

ІII. Безпосередньо у школі:

  

Якщо ви знаходитесь у місті, Ви можете відвідати школу кожної середи з 10:00 до 13:00
та оформити документи. При собі мати пакет документів: 

    
    -  свідоцтво про народження,   
    -  медична довідка (за наявності),   
    -  документи одного з батьків.  

  

 

  

Звертаємо увагу, що остаточне зарахування дітей до закладу буде здійснюватися
на підставі поданих документів. Інформацію про необхідність подачи оригіналів
документів буде подано додатково (слідкуйте за новинами на сайті закладу).

  

Наголошуємо на Вашій відповідальності за повноту і достовірність усієї інформації та усіх
документів, що подаються до закладу.
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https://school.isuo.org/contact
https://drive.google.com/file/d/19uqikZlaGBu0102V1G7XsmVgrN1Boakz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19uqikZlaGBu0102V1G7XsmVgrN1Boakz/view?usp=sharing
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Просимо не хвилюватися, якщо щось не виходить. Для отримання консультації
телефонуйте за номерами:

    
    -  (099) 311-48-35  (телефон гарячої лінії закладу)  
    -  (095) 574-62-02  (педагог соціальний)  

  

З повагою, адміністрація
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tel:+380993114835
tel:+380955746202

