
ДЛЯ 1-9 КЛАСІВ 

Директору 

Харківського приватного 

ліцею «Ангстрем» 

Харківської області 

Дудіновій О.В. 

_________________________________ 

 (ПІБ матері)  

_________________________________  

(ПІБ батька)  

ЗАЯВА 

Просимо зарахувати нашу дитину, 

____________________________________________________________________  

      (ПІБ учня) 

« » _______________ ______ року народження до ______ класу ввіреного Вам Ліцею, у  

зв’язку з переводом з _____________________________________  

(назва школи)  

Мова навчання — ____________________________________________________,  

(українська або російська)  

іноземна мова — англійська____________________________________________. 

ПІБ (матері) ________________________ Підпис  

ПІБ (батька) ________________________ Підпис 

« » _______________ 20    року  

До заяви додаю:  

Особову справу.  

Свідоцтво про народження (копію).  

 

 

 



ДЛЯ 10 КЛАСУ 
 
Директору Харківського приватного 
ліцею  «Ангстрем» Харківської області 
Дудіновій О.В. 
 
____________________________________
____________________________________ 

 
Заява 

 

Прошу зарахувати     _____________________________________________  
( мою доньку \ мого сина, ПІБ повністю) 

________________________________________________________ до 10 класу з  
 
_____________________________________ мовою навчання та поглибленим  
       українською / російською  
вивченням  ________________________________________. 

історії  / математики / англійської мови 

 

 

Дата           Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ 11 КЛАСУ 

Директору  

Харківського приватного ліцею 

 “Ангстрем” Харківської області”  

Дудіновій О.В. 

_________________________________ 

  

 ЗАЯВА 

  

         Прошу зарахувати  мою дитину, 

__________________________________________________________________              
                                                 (ПІБ учня) 

до 11  класу з___________________________________ мовою навчання 
                                               (українською/російською)  

__________________________________________ профілю 
                        (історичного/математичного)  

 

 

 

________________________              Підпис   

                                                                 

«____» _______________ 202    року 

  

 

 

 
 
 
 
 
 



АНКЕТА       Клас __________ 

1. ПІБ учня 
_____________________________________________________________________________  

Дата народження ___________________ стать _____________ 

Закінчив (ла) ____ класів школи № _____ міста____________________________  

Вивчав (ла) _________________________ іноземну мову.  

“Нова пошта”____________________________________________________________________  

(назва населеного пункту, № відділення, ПІБ отримувача, телефон отримувача)  

Домашня адреса__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Додаткові заняття _____________________________________________________________  

E-mail ______________________________  

Будь-який месенджер (Skype, telegram, viber) _______________________________________ 

2. Батько:  

ПІБ ___________________________________________________________________________ 

Місце роботи, посада _____________________________________________________________  

Телефон ______________________________ E-mail ______________________________  

Будь-який месенджер (Skype, telegram, viber) _______________________інше _____________ 

3. Мати:  

ПІБ ___________________________________________________________________________  

Місце роботи, посада _____________________________________________________________ 

Телефон ______________________________ E-mail ______________________________  

Будь-який месенджер (Skype, telegram, viber) _______________________інше _____________ 

4. Інші родичі:  

ПІБ ___________________________________________________________________________ 

Місце роботи, посада ____________________________________________________________ 

Телефон ______________________________ E-mail ______________________________  

Будь-який месенджер (Skype, telegram, viber) _______________________інше _____________ 

5. Причина, з якої ваша сім'я прийняла рішення про дистанційну форму навчання дитини: 
А) рання профорієнтація; 
Б) стан здоров'я; 
В) найближча школа знаходиться далеко; 
Г) інше _____________________________________________________________________ 


