
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Запорізької міської ради 

«Про підтримання електронної петиції щодо збереження в структурі 
Запорізької гімназії № 6  Запорізької міської ради Запорізької області 

початкової школи», підготовленого департаментом освіти і науки Запорізької 
міської ради 

 

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 101 

«Про затвердження Положення про електронні петиції» забезпечено розгляд 

електронної петиції № 6523 щодо збереження в структурі Запорізької гімназії       

№ 6  Запорізької міської ради Запорізької області (далі –  гімназія № 6) 

початкової школи. 

Згідно з п. 42 Положення про електронні петиції департаментом освіти                

і науки Запорізької міської ради було забезпечено розгляд електронної 

петиції  № 6523 щодо збереження в структурі гімназії № 6 початкової школи, 

підготовлено та направлено до депутатської комісії з питань освіти, науки, 

культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради інформацію 

щодо вимог законодавства до типів закладів загальної середньої освіти, 

порядку дій органів місцевого самоврядування (засновників комунальних 

закладів освіти) щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти 

м. Запоріжжя у відповідність до вимог законодавства. 

За висновком постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, 

культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради (протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, 

спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради від 17.03.2021 № 8) 

електронну петицію №  6523 щодо збереження в структурі гімназії № 6  

початкової школи не підтримано. 

У 2022 році заплановано приведення типу гімназії № 6 у відповідність 

до типу закладу загальної середньої освіти – «ліцей» із структурним 

підрозділом «гімназія»: за результатами аналізу стану функціонування 

закладів загальної середньої освіти Комунарського району м. Запоріжжя 

визначено спроможність гімназії № 6 забезпечити організацію якісної 

освітньої діяльності на рівнях базової середньої освіти (5-9 класи) та 

профільної середньої освіти  (10-12 класи).   

Згідно з етапністю приведення типу закладу освіти у відповідність до 

норм освітнього законодавства з 01.09.2021 року припиняється набір учнів до 

1 класу гімназії № 6 для подальшого виведення початкової школи із 

структури закладу освіти.  

З метою забезпечення права громадян на здобуття початкової освіти 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.11.2020 № 

472 територія обслуговування гімназії № 6 для зарахування учнів до 1-х 

класів була закріплена за Запорізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ 

ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ЗЗОШ № 

84).  



Питання щодо неповного навантаження вчителів початкових класів 

гімназії № 6 у 2021/2022 н.р. буде урегульовано за рахунок внутрішнього 

перерозподілу годин.                    

 

 

 

 

 

Директор департаменту освіти 

і науки Запорізької міської ради  С.Ю. Романчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


