
 

 
СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОГОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І-ІІІ СТУПЕНІВ 
 

НАКАЗ  
 

c.Погорільці 

« 05 »  червня       2020  року.       №  46  

 

 

 Про проведення обліку дітей шкільного 

віку та учнів 

  

Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року 

№684, підпункту 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення здобуття загальної 

середньої освіти усіма дітьми шкільного віку, які проживають на території 

Семенівської міської ради 
 

НАКАЗУЮ: 

 

 1.Покласти відповідальність за ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів в Погорільському ЗСО І-ІІІ ступенів на заступника директора з 

навчально-виховної роботи  Євмененко Т.Г. 

2. Закріпити території обслуговування за Погорільським ЗСО І-ІІІ 

ступенів  (додаток 1). 

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Євмененко Т.Г.: 

3.1.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». 

3.2. Організувати та вести облік учнів у закладі освіти. Проводити 

систематичну роботу в інформаційній системі управління освітою (ІСУО) та 

постійно оновлювати реєстр даних про учнів, які зараховані до закладу освіти 

(додаток 2). 

3.3. Щороку, не пізніше 05 вересня, вносити відомості в інформаційну 

систему управління освітою (ІСУО) про місце реєстрації та проживання учнів, 

які зараховані до закладу освіти. 

3.4. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його 

відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або 

відраховується учень, подає не пізніше 10 числа наступного місяця відділу 

освіти, молоді та спорту дані такого учня, у тому числі місце продовження 

здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти). 

3.5.Налагодити співпрацю з представниками комунального закладу 

«Семенівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Семенівської міської ради, Семенівським відділенням поліції Новгород – 

 



Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області та зі службою у справах 

неповнолітніх та дітей, щодо виявлення дітей та підлітків шкільного віку, які 

не приступили до освітнього процесу (станом на 10 вересня). 

3.6.Щорічно до 15 вересня надавати головному спеціалісту відділу 

освіти, молоді та спорту Денисенко О.М. розгорнуту інформацію про вжиті 

заходи щодо залучення таких дітей до навчання. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор закладу         Н.П.Тимощенко 

 

                                                                                             З наказом ознайомлені:  

Євмененко Т.Г. 
 

                          Додаток 1 

 до наказу Погорільського ЗСО І-ІІІ ст. 

   від 20 травня 2019 року №55 

 

Території обслуговування,  

закріплені за Погорільським ЗСО І-ІІІ ступенів 

 

Назва закладу Територія обслуговування 

Погорільський ЗСО І-ІІІ ст. - с.Погорільці, с.Лосівка, с.Тополівка, 

с.Орликівка, с.Баранівка, с.Блешня, с.Мхи, 

с.Першотравневе, с.Стара Гутка, 

с.Вільшанка, с.Жаданівка, с.Лосевочка, 

с.Шведчина 

 
   Додаток 2 

 до наказу Погорільського ЗСО І-ІІІ ст.  

   від 20 травня 2019 року №55 

До реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку 

 

№з/п Прізвище, ім’я 

та по батькові 

(за наявності)  

Дата 

народження 

Місце 

проживання 

чи 

перебування 

Місце 

навчання 

(заклад 

освіти) 

Форма 

навчання та 

належність 

до категорії 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

      

 

 


