
 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІІ СТУПЕНІВ №3 

 

НАКАЗ 

22.05.2017р.                                                    Славута                                                               №55 

 

Про проведення обліку дітей  

і підлітків дошкільного та шкільного віку 

у 2017 році 

 

 На виконання частини 1 статті  14 Закону України «Про освіту», частини 3 статті 

37  Закону України «Про загальну середню освіту», частини 2 статті 19 Закону України 

«Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 року №646, рішення 

виконавчого комітету Славутської міської ради від 18.05.2017 року №156 «Про організацію 

обліку дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку у 2017 році», наказу управління 

освіти виконавчого комітету Славутської міської ради №86 від 18.05.2017р. та з метою 

забезпечення здобуття  дітьми та неповнолітніми дошкільної та повної загальної середньої 

освіти 

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 23 травня по 10 вересня 2017 року провести організаційні заходи щодо обліку дітей та 

підлітків шкільного віку на визначеній території обслуговування. 

 

2. Призначити Стасюк Світлану Володимирівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи відповідальною за організацію пов'язану з проведенням обліку дітей і 

підлітків шкільного віку, технічним виконавцем даної роботи Дзюбак Людмилу 

Казимирівну, секретар-друкарку школи.  

 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Стасюк С.В.: 

3.1. До 01 серпня 2017 року скласти та подати до управління освіти списки дітей та 

підлітків шкільного віку від 6 -18 років (2011-1999р.р.) у 2-х примірниках за 

встановленою формою (додаток 1) в електронному та  друкованому варіантах та 

узагальнюючі дані про кількість дітей та підлітків шкільного віку та охоплення їх 

навчанням згідно (додатку 2). Якщо діти хворі – зажадати довідку ЛКК. 

3.2. До 05 вересня 2017 року здійснити перевірку явки дітей та підлітків до 

загальноосвітнього закладу, поінформувати управління освіти про учнів, які не 

приступили до навчання (додаток 3). 

 3.3. До 11 вересня 2017 року подати в управління освіти уточнені списки дітей і 

підлітків шкільного віку разом з довідками з місця навчання тих учнів, які 

здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах. 

3.4. Забезпечити належний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти 

дітей і підлітків відповідно до обов’язкової території обслуговування, щоденний 

облік відвідування учнями  школи та ведення роз'яснювальної роботи серед 



населення щодо обов'язковості здобуття підлітками повної загальної середньої 

освіти. 

3.5. До 23 жовтня 2017 року проаналізувати фактичний стан обліку дітей та охоплення 

їх навчанням, видати наказ про підсумки виконання Інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку. 

4. Закріпити за працівниками школи дільниці мікрорайону школи для забезпечення 

здійснення обліку дітей та підлітків шкільного віку в такому порядку (додаток 4). 

 

5. Роботу по уточнення списків дітей на закріпленій ділянці мікрорайону школи провести в 

період травня – червня 2017 року. 

 

6. На закріплених працівників покладається особиста відповідальність за виявлення дітей 

шкільного віку і достовірність інформації про їхнє навчання в школах. 

 

7. Зошити з переписом здати 09 червня 2017р. – секретарю школи. 

 

8. Класним керівникам 9-х, 11-го класів Васьківській Ю.І., Мартюк С.О., Каленюк Т.О. до 

05 вересня подати інформацію про продовження навчання та працевлаштування 

випускників та довідки – підтвердження про навчання в інших навчальних закладах. 

 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи                                                                                                    А.П.Сукач  

 

Заступник директора з НВР ____________ Стасюк С.В. 

22.05.2017р. 

 

З наказом ознайомлені: 

Дзюбак Л.К.____________ 

Васьківська Ю.І._______ 

Мартюк С.О.__________ 

Каленюк Т.О._________ 

22.05.2017р. 

 


