ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
м. Київ
Від “ 17” січня 2011 р.

№ 06

Про посилення контролю за
охопленням навчанням дітей і
підлітків шкільного віку у м. Києві
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646, наказу
Міністерства освіти і науки України від 22.12.09 № 1175 «Про вдосконалення
контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», з метою
реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття
повної загальної середньої освіти, недопущення пропусків занять без поважних
причин дітьми та підлітками шкільного віку

наказую:
1. Затвердити примірний Акт-повідомлення про відсутність учня
навчальних заняттях понад 10 днів без поважних причин (додаток 1).

на

2. Управлінню навчальних закладів Головного управління освіти і науки
(Руденко Г.В.)
2.1.

Вивчити у листопаді 2011 року роботу управлінь освіти Голосіївського,
Оболонського та Подільського районних в м. Києві державних
адміністрацій з питання охоплення дітей та підлітків шкільного віку
навчанням.

2.2.

Підготувати матеріали щодо стану охоплення навчанням дітей та
підлітків шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва
для розгляду на колегії Головного управління освіти і науки у 2011 році.

3. Начальникам управлінь
адміністрацій:

освіти

районних

в

м.

Києві

державних

3.1.

Забезпечити постійний контроль за неухильним дотриманням учасниками
навчально-виховного процесу норм законодавства України щодо
здобуття освіти неповнолітніми.

3.2.

Інформувати до 20 числа щомісяця, протягом навчального року, Головне
управління освіти і науки про учнів, які не охоплені навчанням та
вказувати заходи, яких було вжито з метою повернення до навчання
неповнолітніх (додатки 2, 3).

3.3.

Надавати щорічно до 15 вересня, 15 грудня та 20 квітня до Головного
управління освіти і науки інформацію про стан охоплення дітей і
підлітків шкільного віку навчанням (додаток 4).

3.4.

Розробити спільно із психологічною службою заходи з питань
профілактики пропусків учнями уроків без поважних причин та
створення належного мікроклімату у дитячому колективі.

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
4.1.

Взяти під особистий контроль питання відвідування занять учнями та
своєчасно інформувати районні управління освіти про дітей і підлітків
шкільного віку, які без поважних причин не відвідують навчальні
заклади.

4.2.

Вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку
різними формами навчання та організації роботи з надання допомоги у
засвоєнні навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували
заняття.

4.3.

Посилити роботу з учнівською та батьківською громадськістю щодо
попередження випадків пропусків навчальних занять без поважних
причин.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника –
начальника управління навчальних закладів Руденко Г.В. та начальників
управлінь освіти районних в м. Києві державних адміністрацій.
Начальник

В. Горюнова

Додаток 1
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київради
(Київської
міської
державної адміністрації)
від _______2011 №______
Акт-повідомлення №______
про відсутність учня _______________
ЗНЗ № ____ __________ району м.Києва на навчальних заняттях
від _____ . ____ . _______ року
(дата складання акту)

Комісією ЗНЗ № _____ у складі:
голова комісії _____________________________________,
члени комісії: _______________________________________________________
___________________________________________________________________ ,
склали акт про те, що учень (учениця) __________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас)

який (яка) проживає за адресою ________________________________________,
(зазначається адреса за якою зареєстрована дитина (або фактичне місце проживання)

відсутній (- ня) на навчальних заняттях понад 10 днів з _________ по ___
______________ у зв’язку з __________________________________________ .
Заходи, спрямовані на залучення учня (учениці) до навчання:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Висновки комісії: ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Комісія пропонує: ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Голова комісії
Члени комісії

Заступник начальника

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Г. Руденко

Додаток 2
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київради
(Київської
міської
державної адміністрації)
від _______2011 №______

Інформація
про учнів загальноосвітніх навчальних закладів
_________________ району м.Києва,
які не охоплені навчанням
(станом на ___.___. 2011 р.)
№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові
учня

№ ЗНЗ

Начальник РУО

Заступник начальника

Клас

Дата
народження
(число,
місяць, рік)

З якого
часу не
навчається
(число,
місяць,
рік)

Заходи, які
вживалися з
метою
повернення
дитини до
навчання

____________

Г. Руденко

Додаток 3
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київради
(Київської
міської
державної адміністрації)
від _______2011 №______

Інформація
про учнів загальноосвітніх навчальних закладів
_________________ району м. Києва,
яких знято з обліку
(станом на ___.___. 2011 р.)
№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові
учня

№ ЗНЗ

Клас

Начальник РУО

Заступник начальника

Дата
народження
(число,
місяць, рік)

Підстава для зняття з
обліку

____________

Г. Руденко

Додаток 4
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київради
(Київської
міської
державної адміністрації)
від _______2011 №______
Інформація
про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням
__________________ району м. Києва
(станом на ___.___. 2011 р.)
Кількість
дітей і
підлітків
шкільного
віку від
6-18 років
(звіт
№77-РВК)

Навчаються у
навчальних
закладах для
здобуття
повної
загальної
середньої
освіти
(звіт ЗНЗ-1)

Кількість дітей та
підлітків шкільного віку,
які не здобувають повну
загальну середню освіту
________________
(% від загальної кількості
дітей, які не навчаються)
з них
навчаються у школі
І
ступеня

ІІ
ступеня

ІІІ
ступеня

Причини, з яких вони не навчаються:
а) виховуються у неблагополучних
сім’ях _______;
б) бродяжать ____;
в) перебувають за кордоном ____;
г) перебувають у розшуку;
д) схильні до правопорушень ____;
е) інші причини _____.
Кількість осіб, яких було
притягнуто до відповідальності з даного питання
_______
з них:
а) батьків ____;
б) посадових осіб _____.
Коли і де вивчалося та розглядалося питання
щодо охоплення неповнолітніх навчанням і
контролю за відвідуванням учнями навчальних
занять.

Начальник РУО

Заступник начальника

____________

Г. Руденко

