
 

 
СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОГОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І-ІІІ СТУПЕНІВ 
 

НАКАЗ  
 

c.Погорільці 

«  20 »  травня      2019  року.       №  55  

 

Про проведення обліку дітей і 

підлітків шкільного віку 
 

Відповідно ДО Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. №684, 

підпункту "б", ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  для 

забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та 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 та підлітків шкільного 

віку мікрорайону Погорільської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с.Погорільці, с.Лосівка, 

с.Тополівка, с.Орликівка, с.Баранівка, с.Блешня, с.Мхи, с.Першотравневе) на 

заступника директора з НВР Євмененко Т.Г. 

 2. Відповідальній за ведення обліку дітей та підлітків шкільного віку: 

 1) Забезпечувати ведення документації з обліку дітей відповідно до вимог 

Інструкції. 

 2) Здійснювати постійний контроль за здобуттям мешканцями закріпленої 

території повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо здобуття дітьми повної загальної середньої освіти. 

 3) Щороку з 15 травня по 15 серпня складати списки дітей і підлітків 

шкільного віку, які проживають на території обслуговування навчального закладу. 

 4) Не пізніше 15 серпня кожного року надавати списки до відділу освіти за 

формою. 

 5) До 05 вересня кожного року забезпечувати перевірку явки дітей і підлітків 

до навчального закладу за поданими списками. 

 6) Надавати інформацію до відділу освіти про особу, відповідальну за 

ведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в сільській раді до 20 січня кожного 

року. 

 7) Щороку включати до річного плану роботи школи заходи щодо охоплення 

дітей і підлітків шкільного віку навчанням. 

 3.Відмінити дію наказу по навчальному закладу від 16.05.18 р. № 78 "Про 

проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку". 

 4. Контроль за виконанням  наказу покладаю на заступника директора з НВР 

Євмененко Т.Г.  

 

Директор школи       Н.П.Тимощенко 
                                                                                              З наказом ознайомлені:                                          
                                                                                                                     Євмененко Т.Г. 

 


