МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління освіти
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від «27» серпня 2019 року

№542/о

Про функціонування електронної реєстрації
дітей до закладів дошкільної освіти
міста Кропивницького на 2019/2020 н.р.
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 2 Закону
України «Про доступність до публічної інформації», відповідно до Указу
Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою забезпечення права дитини
на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного
доступу до інформації про облік дітей до вступу у заклад дошкільної освіти,
впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення єдиної інформаційної
бази закладів дошкільної освіти, відкритого освітнього ресурсу для батьківської
громадськості, прозорості процесу влаштування дітей дошкільного віку до
закладів дошкільної освіти м. Кропивницького
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам закладів дошкільної освіти та директорам НВО, в складі
яких є дошкільні навчальні групи (навчально-виховний комплекс
„Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного
виховання”, комунальний заклад «Козацька гімназія Міської ради міста
Кропивницького», комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад,
комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа –
дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П”, комунальний заклад
«Спеціaльнa шкoлa №1 Міськoї paди містa Кpoпивницькoгo» комунальний
заклад «Навчально-виховне об’єднання № 3 „Спеціальна загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», комунальний заклад «Лелеківська
гімназія Міської ради міста Кропивницького» дитячий юнацький центр „Явір”,

комунальний заклад «Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний
заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської ради»):
1.1 Забезпечити функціонування електронної реєстрації дітей у закладах
дошкільної освіти відповідно до Порядку набору дітей у заклади дошкільної
освіти міста Кропивницького.
1.2. Здійснювати прийом документів для зарахування дітей у заклади
дошкільної освіти лише відповідно до списків, сформованих електронною
базою даних.
1.3. Продовжити інформування жителів міста Кропивницького про
порядок комплектування закладів дошкільної освіти.
2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького:
2.1. Забезпечити функціонування електронної реєстрації дітей в заклади
дошкільної освіти з використанням мережі Інтернет на порталі управління
освіти Міської ради міста Кропивницького http://portal.osvita-mrk.gov.ua/.
2.2. Здійснювати інформаційно-методичний супровід електронної
реєстрації дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти.
2.3. Проводити моніторинг реєстрації дітей дошкільного віку в навчальні
заклади міста та готувати узагальнені дані дослідження станом на 01 червня та
15 вересня.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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