УКРАЇНА
ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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НАКАЗ
Ізяслав
29.08.2017

№ 199-н

Про охоплення навчанням
дітей і підлітків шкільного віку
З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на
здобуття повної загальної середньої освіти, на виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від 23 липня 2015 року №791 «Про внесення змін до
наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року №1175» та
згідно вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:
1.1. Забезпечити виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків
шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
12 квітня 2000 року № 646.
1.2. Вжити заходів щодо повного охоплення дітей та підлітків шкільного
віку різними формами навчання.
1.3. Здійснювати посилений контроль за відвідуванням учнями
навчальних занять.
1.4. У разі відсутності учня (учениці) на заняттях у кожному конкретному
випадку з ’ясовувати причини, про факт відсутності невідкладно
інформувати про це батьків або осіб, які їх замінюють.
1.5. Здійснювати облік і контроль за поведінкою і навчанням
неповнолітніх осіб, схильних до правопорушень, вживати дієві заходи для
залучення їх до навчання; у разі тривалої відсутності на заняттях
організовувати роботу з надання допомоги у засвоєнні навчального
матеріалу.
1.6. Забезпечити постійний контроль за неухильним додержанням
законодавства України, спрямованого на профілактику правопорушень та

бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях,
запобігання скоєння злочинів, правопорушень серед неповнолітніх.
1.7. Спільно з психологом школи розробити конкретні заходи з питань
правопорушень, профілактики шкідливих звичок, формування здорового
способу життя.
1.8. Подавати інформацію про стан виконання даного наказу згідно з
додатком до відділу освіти, молоді та спорту до 12 вересня, 17 грудня, 27
квітня щорічно.
2. Головному спеціалісту відділу Крюковій Л.В.
2.1. Подавати інформацію про стан виконання наказу департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти до 15 вересня, 20 грудня, 1 травня щорічно.
2.2. Довести даний наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних
закладів.

Ю. Березний
В. Сопронюк.
Р.Шелепнюк
Л. Карчевська
Б. Колоднюк
Р. Янкова
B. Миронов
C. Балабей
О. Бойко
_ Н. Дарчик
Г. Кравець
С.Дручик
В. Яцков
В. Філінюк
О. Лисюк
Т. Ткачук
М. Шахраюк
Т. Вітрук
Р. Демчук
Л.Поліщук

______________ Л. Бізюк
______________ В. Кравчук
______________ І. Довгалюк
______________ Г.Ігнашина
______________ Л. Богуцька
______________ М. Лисюк
______________М. Отачук
______________Т. Кухар
______________ В. Хом’як
______________Р. Шарко
_____________Л. Гримак.
___________ Г.Сліворська
____________С. Сидорчук
_____________ М. Довгомуд
____________ Л. Шумовська
____________ Б. Годованюк
____________Н. Колосінська
____________ Н. Васильчук
_____________ Н.Сачук

Додаток
наказ №199-н
від 29.08.2017
Інформація про охоплення дітей навчанням
Назва
навчального
закладу

Кількість учнів /
дошкільнят станом на

(на 12 вересня, 17 грудня,
27 квітня)

Примітка (вказати кількість дітей,
які вибули / прибули, дату вибуття /
прибуття, місце)
(за звітний період, наприклад на 12 вересня
показуємо рух з 01 вересня по 12 вересня; станом
на 17 грудня - рух від 12 вересня по 17 грудня і
т.д.)
К-СТЬ

дітей

Дата
прибуття
/ вибуття

Звідки прибув
куди вибув

/

