ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
^ 0 /У

І

Ізяслав

№

/-/

Про організацію обліку дітей
шкільного віку та учнів

Керуючись ст. 53 Конституції України, ст.66 Закону України «Про
освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. №684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»,
постановою Кабінету Міністрів від 19.09.2018 №806 «Про внесення змін до
Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. №684», з метою
реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей і підлітків
шкільного віку на здобуття повної загальної середньої освіти

НАКАЗ УЮ:
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1.1.Забезпечити якісне і своєчасне виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 13.09.2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку
дітей шкільного віку та учнів» та постанови Кабінету Міністрів від 19.09.2018
№806 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 13
вересня 2017 р. №684».
1.2. Організувати та вести облік учнів у закладах освіти. Проводити
систематичну роботу в інформаційній системі управління освітою (ІСУО) та
підтримувати базу даних в актуальному стані.
1.3. У разі коли місце навчання (навчальний заклад) дитини шкільного віку не
встановлено, протягом п ’яти робочих днів із дня встановлення відповідного
факту надавати наявні в реєстрі дані про таких учнів до відділу поліції та у
службу у справах дітей районної державної адміністрації для провадження
діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їхніх прав на
здобуття загальної середньої освіти.
1.4. Під час переведення учня до іншого навчального закладу чи вибуття учня
на постійне місце проживання за межі України забезпечити надання батьками
або іншими законним представниками відповідної документації до закладу.

1.5.
Забезпечити у закладах загальної середньої освіти наявність
підтверджуючих медичних довідок або письмових пояснень одного з батьків
учнів чи інших законних представників причин відсутності учнів на навчальних
заняттях та зберігання їх в особовій справі учня протягом поточного
навчального року.
1.6. Надати головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Крюковій
Л.В. 14 січня до 10.00 інформацію про дітей, які не приступили до навчання
станом на 14 січня, вказавши причину, та про вжиті заходи щодо залучення
дітей до навчання (додаток 1).
*

2. Відповідальність з а - виконання наказу покласти на керівників закладів
загальної середньої та дошкільної освіти.
3. Контроль за вцк^на^цЩ'йфказу залишаю за собою
/і,1?

Начальник Вії

Р. Конончук
Є. Яцимон

д наказом ознаиомле
Ю. Березний
В. Сопронюк.
В. Кравчук
Р. Шелепнюк
Л. Карчевська
Б. Колоднюк
Р. Янкова
М. Лисюк
В. Миронов
_ С. Балабей
Т. Кухар
B. Хом’як
Г. Кравець
C. Дручик
В. Яцков
О. Лисюк
Т. Ткачук

.^Л.Крюкова
_ Т. Вітрук
__ Р. Демчук
__Л. Бізюк
_ 1. Довгалюк
_Г.Ігнашина
__ М.Отачук
__Р. Шарко
__ Н.Дарчик
_В. Філінюк
__ Г.Сліворська
__Л. Шумовська
__ С. Сидорчук
__М. Довгомуд
_ Н. Колосінська
_О. Зарічанська
Л. Гримак

Додаток 1
Наказ відділу освіти,
молоді та спорту
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Інформація про учнів, які приступили / не приступили до навчання станом
на 14.01.2019 року
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