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ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_____________ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ_____________

Н А К А З

Ізяслав

16.06.2017 № 166-н

Про стан виконання Інструкції 
з обліку дітей та підлітків шкільного віку 
керівниками загальноосвітніх навчальних 
закладів району протягом 2016/2017 н.р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 
року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 
віку», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 
2009 року №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням 
дітей і підлітків шкільного віку» (зі змінами) та згідно наказів відділу освіти, 
молоді та спорту від 25.08.2016 р. № 198-н «Про охоплення навчанням дітей і 
підлітків шкільного віку» та від 26.10.2016 р. № 262-н «Про посилення 
контролю за охопленням навчанням дітей та підлітків шкільного віку», на 
виконання річного плану роботи проаналізовано та узагальнено стан охоплення 
дітей шкільного віку навчанням та стан виконання Інструкції з обліку дітей та 
підлітків шкільного віку (довідка додається). Враховуючи вище зазначене, 

НАКАЗУЮ:
1. Головному спеціалісту відділу Крюковій Л.В. контролювати роботу 

навчальних закладів з питання охоплення дітей навчанням та у разі 
надходжень звернень від керівників інформувати службу у справах дітей.

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:
2.1. Продовжувати роботу на відпрацювання ефективної системи роботи з 

обліку та охоплення навчанням дітей шкільного віку.
2.2. Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, 

веденням ділової документації щодо ведення обліку дітей шкільного 
віку та охопленням їх навчанням.

2.3. Забезпечити виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного 
віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
12.04.2000 № 646. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту про 
підлітків, які не навчаються, ухиляються від навчання.

2.4. Здійснювати облік і контроль за поведінкою і навчанням школярів 
схильних до правопорушень, залучати їх до навчання.

2.5. Забезпечити контроль за роботою практичних психологів з питань 
попередження правопорушень, профілактики шкідливих звичок, 
психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки.



2 . 6 . Вжити заходів щодо повного охоплення дітей та підлітків шкільного 
віку різними формами навчання.
З’ясовувати у кожному конкретному випадку факти та причини 
відсутності учнів, інформувати про це батьків або осіб, які їх 
замінюють, проводити бесіди, виховні заходи.
Активізувати роз'яснювальну роботу з певною категорією батьків 
щодо їх відповідальності за здобуття їхніми дітьми повної загальної 
середньої освіти відповідно до чинного законодавства.
До 15 серпня 2017 року подати на затвердження списки дітей, яким до 
01 вересня поточного року виповнюється 5 років, та дітей і підлітків від 
6 до 18 років у 2-х примірниках.

2 .10. Створити комп’ютерну систему обліку дітей і підлітків шкільного віку

2 .7.

2.8

2.9.

3. Контроль за виконанням на)
/А *4 "

Начальник відділу

адмш/сг,

З наказом ознайомлені:
_____________ Ю. Березний
_____________ В. Сопронюк.
_____________ В. Кравчук
_____________ Р. Шелепнюк
_____________ Л. Карчевська
_ _ _ _ _ _ _  Б. Колоднюк
_____________ Р. Янкова
____________  М. Лисюк
_____________ В. Миронов
_____________ С. Балабей
_____________ Т. Кухар
____________  В. Хом’як
_____________ Г. Кравець
_____________ С. Дручик
_____________ В. Яцков

О. Лисюк

Юрисконсульт

за собою.

В. Пилипчук

Є. Яцимон

_  Л. Бізюк 
_  І. Довгалюк 
_  Г. Ігнашина 
_ Л. Богуцька 
__ М. Отачук 
_  Р. Шарко 
_  Н. Дарчик 
_  В. Філінюк 
_  Р. Новошицька 
_  Г. Сліворська 
Л. Шумовська 

_  С. Сидорчук.
_  М. Довгомуд 
_  Б. Годованюк 
Л. Поліщук 

Н. Колосінська
Т. Ткачук 
Т. Вітрук 
Р. Демчук

Н. Васильчук 
_ Л. Гримак.




