
                                                Директору Опорного закладу загальної середньої освіти 
                                                імені Василя Стуса Краматорської міської ради  
                                                           Калініній Вікторії Павлівні 
                                     _________________________________________ 
        (П.І.Б.одного з батьків учня, повністю) 

      _________________________________________ 
      проживання за державною реєстрацією: 

      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

                  моб.телефон______________________________ 
 

Електронна пошта  
для реєстрації на платформі уроків 

                                                                       ______________________________________ 

 

 

 

      З А Я В А 

 

             Прошу зарахувати мого сина (мою доньку)  ——————————————————————————————— 

(П.І.Б. повністю) 
  

____________________________, _______________20_____ р. н.,  до  ____________  класу,    
       (дата народження)                                                           (до якого класу)  

  

іноземна мова - _________________________.  Прошу організувати дистанційне навчання. 
                                    (вказати першу іноземну мову, яку вивчав учень)   
 

 

Додаткова інформація: 

місце перебування зараз —————————————————————————————————————————

попереднє місце навчання ———————————————————————————————————————— 

 

Дані про батьків: 

Батько___________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________ 

Мати_____________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Статус сім'ї (необхідне підкреслити): 

- повна 

- неповна (виховує мама або батько, підкреслити) 

- багатодітна сім'я, чи є діти, які вже навчаються в ліцеї__________________________________ 

- малозабезпечена сім'я 

- сім'я матері-одиначки (ксерокопія документу) 

 

Діти пільгової категорії (необхідне підкреслити): 

- батьки – учасники АТО, ООС, учасники бойових дій 

- діти-сироти 

- позбавлені батьківської опіки 

- діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку 

сімейного типу або в одній прийомній сім’ї 

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи 

- діти загиблих воїнів-інтернаціоналістів, загиблих або померлих ветеранів війни 

- діти, один із батьків яких загинув (пропав без вісті) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО 

- діти, один з батьків яких загинув або помер внаслідок масових акцій громадського протесту 

- діти загиблих військовослужбовців, працівників МВС 

- діти загиблих шахтарів, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві 

- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф 

- діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села 



- діти, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

- діти-інваліди (група 1,2,3) 

 

Діти, що знаходяться на диспансерному обліку (якщо необхідно, підкреслити) 

Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах (якщо необхідно, підкреслити) 

 

 

До заяви додаються: 

- копія свідоцтва про народження 

- копія паспорту (якщо є) 

- фото 

- копія ідентифікаційного коду (якщо є) 

 

 

 

 «      »_______________20_____року    _________________________ 
          (підпис) 


