
Додаток № 1
до Публічної пропозиції

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ПРИВАТНОЇ ГІМНАЗІЇ “КРИЛА”
на укладення Договору про надання освітніх послуг

у сфері повної загальної середньої освіти
за рівнем початкової освіти, базової середньої освіти

в Івано-Франківській приватній Гімназії “Крила”
на 2021/2022 навчальний рік

ЗАЯВА НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ
У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЗА РІВНЕМ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ/ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(необхідне підкреслити)

Прошу прийняти мого/мою сина/дочку
___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________ року народження (серія _____ № _______ (число, місяць, рік) свідоцтва про
народження) до Приватного закладу загальної середньої освіти Івано-Франківської
приватної Гімназії “Крила” у ___клас.
1. З умовами надання освітніх послуг ознайомлений та погоджуюсь.
2. Дана Заява на освітні послуги є Заявою-приєднанням до Договору про надання
освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти,
базової середньої освіти в загальної середньої освіти Івано-Франківської
приватної Гімназії “Крила” на 2021/2022 навчальний рік.
З умовами Договору про надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти за
початкової освіти, базової середньої освіти в загальної середньої освіти
Івано-Франківської приватної Гімназії “Крила” на 2021/2022 навчальний рік, в тому
числі Правилами внутрішнього розпорядку для учнів Івано-Франківської приватної
гімназії “Крила”, Правилами зарахування, переведення та відрахування учнів
Івано-Франківської Гімназії “Крила”, Правилами безпеки життєдіяльності
Івано-Франківської приватної гімназії “Крила” ознайомлений та погоджуюсь з усіма
їхніми умовами.
3. З приміщеннями та територією закладу освіти Івано-Франківської приватної Гімназії
“Крила” ознайомлений.
4. Вичерпний перелік осіб, які мають право приводити та/або супроводжувати та
забирати дитину, та які ознайомилися та погодилися з умовами надання освітніх
послуг, умовами Договору про надання освітніх послуг у сфері загальної середньої
освіти за рівнем початкової освіти, базової середньої освіти в загальної середньої
освіти Івано-Франківської приватної Гімназії “Крила” на 2021/2022 навчальний рік, в



тому числі Правилами внутрішнього розпорядку для учнів Івано-Франківської
приватної гімназії “Крила”, Правилами зарахування, переведення та відрахування учнів
Івано-Франківської Гімназії “Крила”, Правилами безпеки життєдіяльності
Івано-Франківської приватної гімназії “Крила”, з приміщеннями та територією закладу
Івано-Франківської приватної Гімназії “Крила”, а також іншими нормативними
документами, якими керується Івано-Франківської приватної Гімназії “Крила” :

П.І.Б. та паспортні дані, телефон,
підпис_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
___________________________________________________________________________
_________________
П.І.Б. та паспортні дані, телефон,
підпис_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
___________________________________________________________________________
_________________
П.І.Б. та паспортні дані, телефон,
підпис_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
___________________________________________________________________________
_________________
П.І.Б. та паспортні дані, телефон,
підпис_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
___________________________________________________________________________
_________________
5. До Заяви додаю необхідні та визначені Правилами зарахування, переведення та
відрахування учнів Івано-Франківської Гімназії “Крила” документи :
5.1. оригінал медичної довідки 086-1/0 Дитини;
5.2. документ (оригінал та копія), що засвідчує місце реєстрації/проживання Дитини;
5.3. свідоцтво (оригінал та копія) про народження Дитини;
5.4. паспорт (оригінал та копія) Замовника;
5.5. особова справа Учня (у випадках переведення Дитини до Гімназії з іншого
навчального закладу);
5.6. анкету.

Дата __________ Підпис __________ ПІБ Замовника ____________________________



Відмітка Гімназії “Крила”
про прийняття Заяви ______________________________________

(підпис)                             (ПІБ)


