
ЛЕШНІВСЬКИЙ  ЗЗСО  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 

Н А К А З 

         27.08. 2021 р.                                                                 № 40 

 

Про проведення  обліку дітей шкільного віку 

на закріплення територій обслуговування 

 у 2021  році 

 

             Відповідно  до  наказу  відділу  освіти  Бродівської  МР  від  26 серпня 

2021 року № 01-03/161 ,  до ст. 53 Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 

684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»  

та  з метою повного охоплення дітей шкільного віку навчанням  

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Призначити відповідальним  за облік дітей шкільного віку, які зараховані 

до закладу загальної середньої освіти  заступника  директора з НВР  

Брацьо  Мирославу  Миколаївну. 

2. Забезпечити  перевірку  явки  дітей  до  закладу  освіти. 

                                                                                 До 05 вересня 2021 року 

3. Подати узагальнені відомості та уточнені списки з відмітками про те, чи 

з’явилися учні на навчання, разом з довідками з місця навчання тих учнів, 

які здобувають загальну середню освіту в інших закладах освіти, та 

додаткові списки дітей, яких не було включено до первинних списків 

обліку, відповідні акти на дітей, які не приступили до навчання. 

                                                                                  До 10 вересня 2021 року 

4.  Забезпечити постійний контроль за здобуттям дітьми, які мешкають на 

території обслуговування закладу, повної загальної середньої освіти; 

відвідуванням учнями закладу освіти, організувати роботу з надання 

допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учням, які тривалий час не 

відвідували заклад освіти. 

 

5.  Забезпечити контроль за веденням документації з обліку дітей, як це 

передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 13.09. 2017 р.   

№ 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку 

                                                                           Упродовж навчального року 



 

 

6. Надати до відділу освіти звіт про кількість дітей шкільного віку: 

Форму державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про 

кількість дітей шкільного віку»                       До 15 вересня 2021  року                                                                                                                         

       

7.  Інформацію про кількість дітей, які не приступили до занять 01 вересня 

2020 року в закладі освіти, та про заходи, вжиті з метою залучення таких 

дітей до навчання.                                                  До 05 вересня 2021 року 

 

8.  Відповідальному за  ведення обліку дітей шкільного віку: 

Забезпечити збереження в контрольному стані списків дітей шкільного 

віку разом з довідками з місця навчання тих дітей, які здобувають 

загальну середню освіту в інших закладах освіти, списки дітей з вадами 

розумового та фізичного розвитку, які не можуть навчатися. 

 

9. Контроль за виконання  наказу залишаю за собою.   

 

 

 

  Директор  школи :                                       М.Р. Шаркевич 

           З наказом ознайомлена :                             М.М. Брацьо 

           27.08.2021 р. 


