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ЗАТВЕРДЖЕНО                             постановою Кабінету Міністрів України від «	» 			р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. № 646

1. У постанові:

1) у назві та пункті 1 слова “дітей і підлітків шкільного віку” замінити словами “дітей шкільного віку та учнів”;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:
“2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям із залученням Національної поліції, органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень,  та органів місцевого самоврядування організувати в межах компетенції облік дітей шкільного віку та учнів.”.

2. Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затверджену постановою, викласти у такій редакції: 
		     “ЗАТВЕРДЖЕНО	 	 постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 			 №		)

Інструкція з обліку дітей шкільного віку та учнів

1. Ця Інструкція визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів, що здійснюється з метою забезпечення здобуття ними загальної середньої освіти.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
діти шкільного віку – особи у віці 6 - 18 років, які мають здобувати загальну середню освіту;
учні – особи, які здобувають загальну середню освіту.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».
3. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Облік дітей шкільного віку здійснюється на відповідній території в межах Автономної Республіки Крим, районів, міст, районів в місті, об’єднаних територіальних громад органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування (далі – уповноважені органи), їх спеціально створеними структурними підрозділами з питань обліку дітей шкільного віку (у разі створення) або іншими структурними підрозділами (далі – структурні підрозділи уповноважених органів), із залученням органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень.

5. З метою організації обліку дітей шкільного віку уповноважені органи:
1) забезпечують створення та постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку (на кожний рік народження окремо), які проживають чи перебувають на відповідній території (далі – реєстр);
2) закріплюють територію обслуговування за підпорядкованими загальноосвітніми навчальними закладами (окрім загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).

6. Структурним підрозділом уповноваженого органу до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (навчальний заклад) (далі – дані). 
Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:
1) досягнення нею повноліття;
2) здобуття нею повної загальної середньої освіти;
3) наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
4) її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні);
5) настання інших обставин, що унеможливлюють продовження здобуття нею повної загальної середньої освіти.
Дані дитини шкільного віку підлягають видаленню з реєстру відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

7. Уповноважені органи, структурні підрозділи уповноважених органів для забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти та з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право:
отримувати дані дітей шкільного віку від органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування інших адміністративно-територіальних одиниць, органів реєстрації, підприємств та організацій, що надають адміністративні послуги, житлово-експлуатаційних організацій і органів державної реєстрації актів цивільного стану та навчальних закладів;
використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.
Поширення даних дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах дитини шкільного віку.
Залучення працівників навчальних закладів до організації та здійснення обліку дітей шкільного віку забороняється.

8. Структурний підрозділ уповноваженого органу упродовж десяти робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, у тому числі звіряє їх з даними реєстру та у разі необхідності вносить до нього відповідні зміни і доповнення.
Дані можуть бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших його законних представників або її сканованою копією, у разі її подання до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу.
У випадку якщо місце навчання (навчальний заклад) дитини шкільного віку не встановлено, структурний підрозділ уповноваженого органу впродовж трьох робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані до відповідного територіального підрозділу Національної поліції та органу опіки і піклування для проведення діяльності, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

9. На підставі даних реєстру структурний підрозділ уповноваженого органу відповідно до законодавства складає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку та учнів. 
Структурні підрозділи уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на підставі статистичних звітів, отриманих від структурних підрозділів уповноважених органів районів, міст, районів у місті та об’єднаних територіальних громад, складають зведені статистичні звіти і подають їх до МОН. 
МОН забезпечує подання в установлені строки Держстату зведеної статистичної інформації в цілому по Україні, а також у розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).

10. Облік учнів здійснюють навчальні заклади, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (далі – навчальні заклади).

11. Щорічно не пізніше 15 вересня навчальні заклади надають до структурного підрозділу дані всіх учнів, які зараховані до навчального закладу.
 
12. У разі переведення учня до іншого навчального закладу або його вибуття в установленому порядку навчальний заклад, з якого переводиться або вибуває учень, не пізніше 15 числа наступного місяця надає до відповідного структурного підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (навчальний заклад).
При переведенні учня до іншого навчального закладу до навчального закладу, з якого він переводиться, подаються:
заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для неповнолітніх учнів) або учня (для повнолітніх учнів);
будь-яке письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня.
При вибутті учня на постійне місце проживання за межі України до навчального закладу, з якого він вибуває, подаються:
заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для неповнолітніх учнів) або учня (для повнолітніх учнів);
копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документу із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для неповнолітніх учнів).

13. Навчальні заклади, у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в навчальних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування надають їх дані до уповноваженого органу або його структурного підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано навчальний заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту.

14. Керівник навчального закладу зобов’язаний організувати та забезпечити постійний контроль за відвідуванням неповнолітніми учнями навчальних занять.
У випадку відсутності неповнолітнього учня на навчальних заняттях упродовж десяти робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному підрозділу Національної поліції та органу опіки і піклування дані такого учня для проведення діяльності, пов'язаної із захистом його прав на здобуття загальної середньої освіти.
Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для неповнолітніх учнів) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

15. Контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку здійснює ДІНЗ, а учнів – структурні підрозділи уповноважених органів.”.
________________________

