Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти, молоді та спорту Бучацької райдержадміністрації
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№J T
НАКАЗ

Про забезпечення здобуття обов’язкової
повної загальної середньої освіти і
проведення обліку дітей і підлітків
шкільного віку у 2017-2018 н.р.
На виконання ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку», розпорядження голови райдержадміністрації від 24.04.2017 р. № 171-од «Про
закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами
району та призначення уповноважених для виконання роботи, пов’язаної з обліком
дітей і підлітків шкільного віку в 2017-2018 н.р.», наказу відділу освіти від
26.04.2017 р. № 140-од «Про забезпечення здобуття обов’язкової повної загальної
середньої освіти і проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 20172018 н.р.»
НАКАЗУЮ:
1. Дирекції школи:
1.1. До 15 травня 2017 р. :
1.1.1. Закріпити за школою територію обслуговування - с. Пилява та
с. Мартинівка (5-11 класи)
1.1.2. призначити уповноважених для виконання роботи пов’язаної з
обліком дітей та підлітків шкільного віку Гугула 1.1., директора школи,
Курило Г.М., шкільного секретаря, та класних керівників 1-11 класів.
1.1.3. Провести інструктаж з уповноваженими щодо виконання роботи
обліку дітей та підлітків на закріплених за ними територій
обслуговування мікрорайону школи.
1.2. Забезпечити складання і уточнення списків дітей і підлітків шкільного віку у
відповідності до території обслуговування у період з 15 травня до 15 серпня
2017 р. згідно вимог наказу відділу освіти № 140-од від 26.04.2017 p., й
надалі щороку кожний список використовувати до виповнення підліткам 18
років.

1.3. Списки дітей і підлітків шкільного віку складати у 2 примірниках за формою
згідно наказу відділу освіти, окремо на дітей, яким до 1 вересня поточного
року виповнюється 5 років, і дітей та підлітків, яким до 1 вересня поточного
року виповнюється 6-18 років (на кожний рік народження окремо) на
підставі списків первинного обліку громадян органів місцевого
самоврядування.
1.4. Списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного
розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують
соціальної допомоги та реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися за
висновками психолого-медико-педагогічної комісії щороку складати у двох
примірниках за формою вказаною в наказі відділу освіти.
1.5. До 18 серпня 2017 р. уточнені списки дітей та підлітків шкільного віку у 2-х
екземплярах здати у відділ освіти для затвердження відповідним рішенням
райдержадміністрації.
1.6. До 6 вересня 2017 р. подати у відділ освіти списки учнів, які станом на
05.09.2017 р. не прибули на навчання, із зазначенням причини та цифровий
звіт згідно наказу відділу освіти.
1.7. Забезпечити у навчальному закладі наявність і ведення обов’язкової
документації з обліку дітей і підлітків шкільного віку:
• Розпоряджень голови райдержадміністрації «Про закріплення території
обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району та
призначення уповноважених для виконання роботи, пов’язаної з обліком
дітей і підлітків шкільного віку в 2017-2018 н.р.», та «Про затвердження
списків обліку дітей шкільного віку», наказів відділу освіти з даного
питання:
• Алфавітної книги запису учнів;
• Книг обліку руху учнів;
• Класних журналів;
• Особових справ учнів;
• Списку учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (щорічно) із
зазначенням причини.
1.8. Вживати відповідних заходів для забезпечення здобуття всіма дітьми та
підлітками повної загальної середньої освіти, запобігання пропусків
навчальних занять без поважних причин. Здійснювати обов’язковий
директорський щоденний контроль за відвідуванням учнями школи,
з ’ясовувати причини відсутності їх на уроках. Підвищити вимогливість до
вчителів-предметників. класних керівників, батьків та учнів щодо
відвідування учнями навчальних занять.
У випадку переходу учня для здобуття загальної середньої освіти до
іншого закладу забезпечити наявність наступних документів:
• заява батьків або осіб, що їх заміняють
• довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого
навчального закладу.
Учні, які тимчасово не відвідували заклад повинні подати медичну
довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про
причину відсутності на уроках.
Довідки та пояснення зберігати в особовій справі учня в
хронологічному порядку протягом навчального року.

У випадку відсутності учня в школі понад 10 днів, а також
неможливості продовження ним навчання у навчальному закладі, негайно
складати відповідний акт та представляти його у відділ освіти для
повідомлення служби у справах неповнолітніх. Категорично забороняється
порушення термінів представлення даних актів.
Забезпечити організацію роботи з надання допомоги у засвоєнні
навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували навчальний
заклад.
1.9. До 1 червня 2017 р. на засіданні педагогічної ради, ради школи, батьківських
зборах проаналізувати стан і якість забезпечення здобуття шкільною
молоддю повної загальної середньої освіти, відвідування учнями навчальних
занять протягом поточного навчального року, проведення обліку дітей та
підлітків шкільного віку, видати відповідні аналітичні накази з даного
питання.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

І.І. Гугул

Додаток № 1
до наказу ніколи
в ід «//_»
/ДГ
Список уповноважених для здійснення обліку
дітей та підлітків шкільного віку
від 5 до 18 років у 2017-2018 н.р.

1.

Дітям яким на
1 вересня 2017 р.
виповнюється
5 років

2.

6 років

2010-2011

Саврій Г.Я.

3.

7 років

2009-2010

Сеньків Н.В.

4.

8 років

2008-2009

Лічнер М.С.

5.

9 років

2007-2008

Рудницька І.В.

6.

10 років

2006-2007

Падлецька Н.І.

7.

11 років

2005-2006

Романів Г.І.

8.

12 років

2004-2005

Халімон Н.З.

9.

13 років

2003-2004

Росіл М.А.

10.

14 років

2002-2003

Дзьоба О.В.

11.

15 років

2001-2002

Джула М.С.

12.

16 років

2000-2001

Іванців Н.Й.

13.

17 років

1999-2000

Падлецька ГІ.І.

№
з/п

Рік народження

Уп овн оважен и й

2011-2012

Курило Г.М.

Зі списком ознайомлені:

Г.М. Курило
Г.Я. Саврій
Н.В. Сеньків
М.С. Лічнер
В. Рудницька
Н.І. Падлецька
.1. Романів
Н.З. Халімон
М.А. Росіл
О.В. Дзьоба
М.С. Джула

