
 Директору гімназії №267 м. Києва 

О.М. Юрчук 

 

_________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника 

чи одного з батьків дитини) 
який (яка) проживає за адресою: 

__________________________________ 
(адреса фактичного місця проживання) 

Контактний телефон: _______________ 

Адреса електронної поштової 

скриньки: ________________________ 
 

 
 

 

З А Я В А 

Прошу зарахувати ______________________________________________  
                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

до ___ класу, який (яка) фактично проживає за адресою _______________ 

___________________________________________________________________ 

 

на __________________ форму здобуття освіти. 

Потреба у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому 

процесі: так*/ні (потрібне підкреслити). 
*зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами. 

 
Також беру на себе такі зобов’язання: 

1. Сприяти виконанню Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу (приводити до гімназії 
здорову дитину, без ознак захворювання та підвищеної температури; своєчасно інформувати про 

причини відсутності дитини; своєчасно проходити медогляд; наявність ділового костюма; заборона 

використання мобільного телефону  під час навчальних занять). 

2. Забезпечувати відвідування дитиною навчальних занять за 15 хвилин до початку уроку.  

3. Забезпечувати здоровий спосіб життя дитини, повноцінне харчування, дотримання режиму дня. 

4. Давати дитині Завдання з ведення домашнього господарства. 

5. Цікавитися навчальними досягненнями дитини і виконанням нею своїх обов’язків, тримати зв’язок з 

класним керівником з класним керівником. 

6. Обов’язково попереджувати класного керівника в телефонному режимі з подальшим письмовим 

поясненням про відсутність дитини на навчальних заняттях з будь яких причин. 

7. Нести відповідальність за правопорушення дитини, псування майна гімназії, відшкодовувати 
матеріальні збитки, заподіяні гімназії, контролювати проведення вільного часу дитиною в позаурочний 

час та у вихідні дні і під час канікул. 

 

 

«_____» ________________ 20 _____ р.                                     _____________ 
                                     (дата)                                                                                                            (підпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗГОДА 
на збір та обробку персональних даних 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

шляхом підписання цього тексту надаю згоду гімназії № 267 Дарницького району м. 

Києва та Міністерству освіти і науки України на збір та використання інформації про 

 

мою дитину ____________________________________________________________, яка  

(народився (-лась) «_____» ________ ________ року, свідоцтво про народження  серії 

_____ № ____________) з обмеженим доступом з метою замовлення, виготовлення, 

обліку та видачі документів про освіту державного зразка, а також забезпечення роботи 

єдиної інформаційної бази даних Міністерства освіти і науки в межах, необхідних для 

досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись 

третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні, виготовленні, обліку й видачі 

документів про освіту державного зразка і в забезпеченні роботи єдиної інформаційної 

бази даних Міністерства освіти і науки України, а також в інших випадках, прямо 

передбачених законодавством. 

 

 

 

«_____» ____________ ____________ р.  _____________________    ___________________  
                                                                                     (підпис)                                          (ПІБ) 

 

 


