УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РА ДИ
НАКАЗ
від 30.06.2016
м.Селидове

№ 288

Про охоплення дітей та
підлітків шкільного віку
навчанням у 2016-2017
навчальному році
На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” в
частині забезпечення конституційного права дітей та підлітків на здобуття повної
загальної середньої освіти, плану роботи відділу освіти на 2016 рік, з метою
попередження негативних проявів серед учнівської молоді
НАКАЗУЮ :
1.Провести з 01.09.2016 по 30.09.2016 року місячник „Всеобуч-2016”.
2.Затвердити комплексні заходи щодо охоплення учнівської молоді навчанням та
запобігання дитячій бездоглядності і забезпечити їх виконання (додаток № 1).
3.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів (Шведченко Т.М., Корчагіній
О.В, Петрику П.І., Давиденко С.В., Сухоруковій Ю.Ю., Балуєвій О.В., Уваровій
О.І., Гапоновій О.І., Зацарній Ж.Б., Тулянкіній С.А., Роговій О.М., Куцевій А.А.):
3.1.Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку».
3.2.Заборонити відрахування учнів без подальшого визначення місця їх навчання,
до 01.10.2016 здійснити перевірку фактів незаконного відрахування учнів із
загальноосвітніх навчальних закладів (інформувати відділ освіти до 26.09.2016).
3.3.Забезпечити суворий щотижневий контроль за відвідуванням учнями занять.
Інформувати головного спеціаліста з виховної роботи відділу освіти Колесникову
О.І. про учнів, які ухиляються від відвідування занять у школі, щопонеділка за тел.
(095)7913470.
3.4.До 01.10.2016 спільно із практичними психологами розробити конкретні заходи
з питань попередження правопорушень, профілактики шкідливих звичок,
формування здорового способу життя.
3.5.До 05.09.2016 року надати до відділу освіти (Меліковій Т.А.) статистичний звіт
за формою № 77-РВК про кількість дітей шкільного віку.
4.Інформувати відділ освіти (Мелікову Т.А.) про проведення місячника „Всеобуч2016” до 01.10.2016.
5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
В.о.начальника відділу освіти

А.Р.КОЖУШКОВА

Додаток 1
до наказу відділу освіти міської ради
від 30.06.2016 № 288

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
щодо охоплення дітей та учнівської молоді навчанням
та запобігання дитячій бездоглядності на 2016-2017 навчальний рік
Назва заходів
Термін
Відповідальні
виконання
Забезпечити неухильне виконання Інструкції з До
5 Відділ
освіти
обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої вересня
міської
ради,
постановою Кабінету Міністрів України від 12
керівники
квітня 2000 року № 646. З цією метою проводити
загальноосвітніх
ретельну перевірку обліку дітей і підлітків
навчальних
шкільного віку і фактичного стану справ щодо
закладів
продовження здобуття повної загальної середньої
освіти випускниками 9-х класів.
Спрямувати зусилля педагогів на безумовне постійно
Керівники
виконання регіонального плану комплектування
загальноосвітніх
навчальних закладів щодо отримання повної
навчальних
загальної середньої освіти випускниками 9-х класів.
закладів
До 5 вересня, 10 грудня та 01 квітня поточного року до
5 Керівники
повідомляти за встановленою формою про вересня, 10 загальноосвітніх
охоплення дітей шкільного віку навчанням.
грудня та навчальних
01 квітня
закладів
Створити банки даних
у відділі освіти, до
Відділ
освіти
загальноосвітніх школах про дітей шкільного віку, 01 жовтня
міської
ради,
які після отримання документа про базову загальну
керівники
середню освіту не продовжують навчання і не
загальноосвітніх
працевлаштовані, а також про випускників 11
навчальних
класів, які не продовжують навчання і не
закладів
працевлаштовані.
Забезпечити надання гуманітарної допомоги дітям- Постійно
Керівники
сиротам і дітям, позбавлених батьківського
загальноосвітніх
піклування, дітям із малозабезпечених сімей та
навчальних
сімей, що опинилися у скрутних життєвих
закладів
обставинах, які через матеріальну скруту не
відвідують школу.
Посилити персональну відповідальність керівників постійно
Керівники
загальноосвітніх
навчальних
закладів
щодо
загальноосвітніх
охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку на
навчальних
закріпленій території обслуговування (мікрорайоні),
закладів
збереження учнівських контингентів, індивідуальної
роботи зі слабо встигаючими учнями та схильними
до правопорушень.
Організувати своєчасний облік і контроль за постійно
Керівники
поведінкою та навчанням неповнолітніх осіб,
загальноосвітніх
звільнених від покарання, влаштовуючи їх у
навчальних
необхідних випадках до дитячих виховних закладав
закладів
і
сприяти
їх
подальшому
навчанню
та
працевлаштуванню.

8.

Спільно із ССД, СКМСН здійснити необхідні постійно
заходи,
спрямовані
на
проведення
серед
неповнолітніх осіб, звільнених від покарання,
виховної роботи, недопущення вчинення ними
повторних злочинів, самовільного припинення
відвідування навчальних закладів.
Спільно із ССД, СКМСН своєчасно вживати дієвих постійно
заходів щодо притягнення до відповідальності
батьків або осіб, які їх замінюють, які не виконують
свої батьківські обов’язки в частині отримання їх
дітьми повної загальної середньої освіти.

Керівники
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Відділ
освіти
міської
ради,
керівники
загальноосвітніх
навчальних
закладів
10. Перевірити, внести відповідні зміни та надати до До
5 Керівники
відділу освіти списки дітей шкільного віку вересня
загальноосвітніх
мікрорайонів шкіл.
навчальних
закладів
11. На підставі списків дітей та підлітків шкільного віку До
05 Керівники
мікрорайонів шкіл скласти статистичний звіт за вересня
загальноосвітніх
формою № 77-РВК про кількість дітей шкільного
навчальних
віку.
закладів
12. Підготувати зведений статистичний звіт за формою До
08 Відділ
освіти
№ 77-РВК про кількість дітей шкільного віку по вересня
міської ради
місту.
9.

