Відділ освіти Бродівської районної державної адміністрації
Львівської області
22 травня 2018 року

№341

Про проведення обліку дітей шкільного віку
та закріплення територій обслуговування
за закладами загальної середньої освіти
району у 2018 році

Відповідно до ст. 53 Конституції України, ЗаконівУкраїни «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 МіністрівУкраїни 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,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальними за облік дітей шкільного віку, які зараховані
до закладу загальної середньої освіти, керівників закладів освіти.
2. Закріпити за закладами освіти території обслуговування, згідно з додатком
3. Керівникам закладів освіти:
3.1. Забезпечити перевірку явки дітей до закладу освіти.
До 05 вересня 2018 року
3.2. 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 2018 року

3.3. 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.
3.4. Забезпечити контроль за веденням документації з обліку дітей, як це
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017
року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку
Упродовж навчального року
3.5. Надати до відділу освіти звіт про кількість дітей шкільного віку:
3.5.1. Форму державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про
кількість дітей шкільного віку».
До 14 вересня 2018 року
3.5.2. Інформацію про кількістьдітей, які не приступили до занять 01 вересня
2018 року в закладі освіти, та про заходи, вжиті з метою залучення таких
дітей до навчання.
До 05 вересня 2018 року
4. Відповідальному заведення обліку дітей шкільного віку:
4.1. 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.
4.2. На підставі списків, звітів, отриманих від закладів освіти , скласти звіт за
формою РВК -77 та подати до управління статистики не пізніше 23 вересня
2018 року .
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти
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