
Шановні батьки! 
Список дітей, які зараховані до 1 класу (1 черга) (наказ №104а/г  від 31.05.19р.) 

1. Агамян  
2. Ананян 
3. Арзуманов  
4. Баранова  
5. Варбанець  
6. Велян  
7. Возняк  
8. Гаврюшенко  
9. Гішко  
10.Голобородько  
11.Доля  
12.Єзерова  
13.Захарян  
14.Каптенко  
15.Кардіян  
16.Копил  
17.Левенець  
18.Левченко  
19.Лукіч  
20.Луценко  
21.Мар᾽янович  
22.Мельник  
23.Мельник  
24.Пожидаєв  
25.Попова  
26.Романов 
27.Терцагі Захарова  
28.Тимошенко  
29.Ткаченко  
30.Толіашвілі  
31.Устаєв  
32.Фомін  
33.Хідірян  
34.Хідірян  
35.Цатурян  
36.Циганко  
37.Чіркінян  
38.Чіркінян  
39.Шепель  
40.Шип 

Жеребкування відбудеться  

5 червня 2019р.в 16.00  



у внутрішньому дворику школи №57 

Спосіб проведення жеребкування 

Жеребкування проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які 
претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи на засадах 
випадкової вибірки, прозорості та відкритості. 
Жеребкування буде проводитися за допомогою прозорої скриньки (далі – 

пристрій) з використанням однакових за розміром, кольором, вагою, формою 
конвертів (далі – жеребки). 
Жеребки будуть запаковані у спосіб, що унеможливить  ознайомлення з їх 

змістом до моменту діставання  з пристрою. 
Загальна кількість жеребків буде дорівнювати кількості дітей, які претендують 

на вільні місця.(35 жеребків). 
Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце буде 

відповідати кількості таких вільних місць. (17 жеребків) 
Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне 

місце, буде доведена до відома усіх присутніх перед початком жеребкування. 
Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування дістає 

жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованому в 
алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім 
учасникам жеребкування та членам комісії його зміст. У разі відсутності під час 
жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок 
замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії. 
Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної 

комісії оголошуються результати жеребкування, що фіксуються в протоколі, який 
підписується усіма членами конкурсної комісії, та є підставою для видання 
відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця. 
Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 

червня 2018р. необхідних документів (заява від батьків, копія свідоцтва про 
народження, медична довідка 086-1/о) 

Кількість вільних місць – 20 



Подано заяв на вільні місця – 35 

Діти, які претендують на вільні місця: 

1. Аскерова 
2. Балбєкіна 
3. Бондаренко 
4. Будкевич 
5. Ведринський 
6. Вестфаль 
7. Воронова 
8. Воронько 
9. Гамов 
10.Геращенко 
11.Єлбашов 
12. Іщук 
13.Караман 
14.Караманішвілі 
15.Кислий 
16.Ключнікова 
17.Корнійчук 
18.Кузнєцова 
19.Кухар 
20.Кухар 
21.Лов 
22.Мировалева 
23.Мурзіна 
24.Онищенко 
25.Онищенко 
26.Осипчук 
27.Пітерсон 
28.Плетенецька 
29.Ратушний 
30.Самойленко 
31.Сисоєва 
32.Соколов 
33.Тимошенко 
34.Ходаковська 
35.Щербанюк 



СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №57 З ПОГЛИБЛЕНИМ 
ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 

вул. Прорізна, 19-а, м. Київ, 01001 , тел./факс 278-44-31 
е-mail: school57kiev@ukr.net  Код ЄДРПОУ 22881478 

НАКАЗ 
   03 червня 2019р.                                                                      
№105а/г 

Про створення конкурсної комісії 
для проведення жеребкування 
на вільні місця в 1 класи школи №57 

Відповідно до розділу II, пункту 1 «Порядку зарахування, відрахування 
та переведення учнів державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16.04.2018р. № 367; рішенням педради №23 від 
31.05.2019р. 

Наказую: 
1. Створити комісію для проведення жеребкування на вільні місця до 1 
класів у  складі: 

Мащук М.В. – голова комісії; 
Сушко Т.В. – член комісії; 
Карпілянська З.Ф. – член комісії. 

2. Конкурсній комісії: 
2.1.Провести процедуру жеребкування 5 червня 2019р. в 16.00 у 
внутрішньому дворику школи. 

     2.2. Забезпечити процедуру жеребкування на засадах випадкової 
вибірки, прозорості та відкритості. 
    2.3.Визначити тип пристрою та жеребків до 5 червня 2019р. 
    2.4. Довести до відома всіх присутніх на жеребкуванні інформацію про 
те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, 
відобразити це у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії. 
   2.5. Призначити Карпілянську З.Ф., члена конкурсної комісії, яка у разі 
відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або 
уповноваженої ними особи  буде діставати жеребок замість них з 
пристрою. 
  2.6. Оголосити відразу після жеребкування результати жеребкування, 
зафіксувати це в протоколі засідання конкурсної комісії. 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 



Директор школи       Віктор ДЕНИСЕНКО


