
микоJIдiвськА сIлъсъкА рАдА
сумського рдйону сумсъlсоi оБлАстI

ВIДДIЛ ОСВIТИ, МОJIОДI ТА СПОРТУ
нАкАз

з0.08.2021 с.миколаiвка

Про органiзацiю роботи щодо
облiку дiтей дошкiльного,
шкiльного BiKy та учнiв
Ми колаiвськоТ сiльськоТ рали

На викоНаннЯ ст. 3 ЗаконУ УкраТнИ uПрО ocBiTy>, cT.l7 Закону УкраТни
uПрО дошкiльнУ ocBiTy>>, ПоложеннЯ прО вiддiЛ освiти, молодi та спорту
миколатвськоi сiльськоi ради' вiдповiдно до Порядку ведення облiку дiтей
ДОШКiЛЬНОГО, шкiльноГо BiKy та учнiв, затвердженого Постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 1З вересня 2О17 рокУ J\ъ б84 (iз змiнами, внесеними
ЗгiДно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни J\Ъ 806 вiд 19.09.20l8, }l'9 б8l
вiд 17.07.2019), рiшення виконавчого KoMiTeTY Миколаiвськоi сiльськоТ Ради
вiд 28.05.2021 J\b124 uПро органiзацiю облiку дiтей дошкiльного, шкiльного
Biky та учнiв на територii Миколатвськоi сiльськоi Ради та визначення
вiдповiдального структурного пiдроздiлу>, з метою належноТ органiзацiТ
роботи вiддiлу освiти, молодi та спорту, закладiв освiти щодо облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв i охоплення Тх навчанням,

НАКАЗУЮ:
1. Призначити Гаврилюк М.С., провiдного спецiалiста вiллiлу освiти,

молодi та спорту, вiдповiд€шьним:
- за здiйснення облiку дiтей дошкiльного, шкiльного Biky та учнiв;
- за збiр iнформацii про вiдвiдування занять учнями шкiл громади;
- за здiйснення облiку дiтей BiKoM дiд 0 ло б (7) poKiB;
- За ЗбiР iНфОРмацii про вiдвiдування вихованцiв дошкiльних закладiв
освiти громади.

Протягом 2021 12022 навчального року
2. ПОкласти персонаJIьну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданоТ

iНфОРМацiТ Щодо вiдвiдування учнями шкiльних занять на керiвникiв
закладiв заг€uIьноi середньоТ освiти.

Протягом 2021 12022 навчального року
3. ПОКЛаСти персонаJIьну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних

щодо здiйснення облiку дiтеЙ BiKoM вiд народження до б (7) poKiB на
керiвникiв закладiв дошкiльноТ освiти.

Протягом 2021 12022 навчального року
4. Вiдповiдальнiй особi (Гаврилrок М.С.):

4.I. ЗДiйСнювати органiзацiю ведення облiку дiтей дошкiльного та
шкiльного BiKy, якi проживають чи перебувають на територii
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Миколаiвськоi сiльськоТ ради Сумського району згiдно з Порядком
ведення облiку дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l3 вересня 2017 року N 684 iз
змiнами, внесеними згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
J\Ъ 806 вiд 19.09.20l8).

Постiйно
4.2. Створити та постiйно оновлювати ресстр даних про дiтей дошкiльного
та шкiльного BiKy в Миколаiвськiй сiльськiй ради Сумського району
вiдповiдно до п. б Порядку ведення облiку дiтей шкiльного BiKy та учнiв,
затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13 вересня
2017 року JЮ 684 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни jЮ 806 вiд 19.09.2018.

Постiйно
4.З. Здiйснювати контроль за веденням облiку вихованцiв закладiв
дошкiльноi освiти та учнiв закладiв загальноТ середньоТ освiти у 202112022
навч€шьному роцi.

Постiйно
4.4. На пiдставi статистичних звiтiв про кiлькiсть дiтей шкiльного BiKy
скласти i надати зведений статистичний звiт за формою та у порядку,
затвердженому MiHicTepcTBoM освiти i наущи Украiни.

Щороку

5. Керiвникам закладiв загальноТ середньоТ освiти МиколаТвськоТ
сiльськоТ ради:
5.1. Проводити iнформацiйно-роз'яснlовальну роботу серед населення з

питань здобуття дiтьми шкiльного BiKy повноi загальноI середньоТ освiти.
Протягом року

5.2. Здtйснити облiк учнiв закладу та надати вiдповiдальному за здiйснення
облiку дiтей шкiльного BiKy та учнiв, данi Bcix учнiв, якi зарахованi до
вiдповiдного закладу освiти.

До 15. 08. 2021
5.3. Надати до вiддiлу освiти, молодi та спорту:
- звiт закладу загальноi середньоi освiти за формою ЗНЗ-1.

До 05 .09.202lr
- списки дiтей 5-рiчного BiKy

До 05 .09.202l
- iнформацiю про рух учнiв до 15 числа кожного мiсяця

Постiйно

5.4. Призначити вiдповiдальну особу за щоденний збiр iнформаrriТ щодо
вiдвiдування учнями школи навч€Lltьних занять та подання iнформацiТ до
вiддiлу освiти, молодi та спорту (в телефонному режимi та паперовому
виглядi).

До 0l .09.202 l

5.5. Пр" переведеннi учня до iншого навчального закладу або його
вiдрахування або зарахування до навч€Lпьного закладу керуватися п. 1 1,12
Порядку ведення облiку дiтей шкiльного BiKy та учнiв затвердженого,
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l 3 вересн я 2017 року J\b 684 iз
змiнами, внесеними згiдно з ПостановоIо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни



J\Ъ 806 вiд 19.09.2018.
5.6. У разi вiдсутностi учнiв, якi не досягли повнолiття, на навчальних
заняттях протягом 10 робочих днiв пiдряд з невiдомих або без поважних
причин невiдкладно надати до Сумського районного вiддiлу полiцii ГУНП
УкраТни та службi у справах дiтей МиколаiвськоТ сiльськоТ ради данi таких

учнiв для провадження дiяльностi вiдповiдно до законодавства, пов'язаноТ
iз захистом Тх прав на здобуття заг€шьноТ середньоТ освiти.

б. Керiвникам закладiв дошкiльноТ освiти МиколаТвськоТ сiльськоТ

ради:
6.1. Проводити iнформацiйно-роз'яснюв€ulьну роботу серед населення з
питань здобуття дiтьми дошкiльного BiKy дошкiльноi освiти.

Протягом року
6,2. Забезпечити проведення облiку дiтей BiKoM вiд народження до б (7)
poKiB у мiкрорайонах, закрiплених за закладами дошкiльноТ освiти.

З 15 .06. до 15 .08. 202l
6.3. Подати до вiддiлу освiти, молодi та спорту уточненi списки дiтей BiKoM
вiд 0 ло б (7) poKiB, якi проживають чи перебуваIоть на територiТ сiльських

Наталiя МАкШЕ€ВА

М.С. Гаврилtок

рад (iз примiткою про рiзнi форми здобу"гтя дiтьми дошtкiльноТ освiти.
Ло 15 .08. 202l

6.4.Надати до вiддiлу освiти, молодi та спорту:
- статистичний звiт закладу дошкiльноI освiти за формою 85-к.

Станом на 0l .01.2022
- списки дiтей 5-рiчного BiKy

7. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою.
Що 05 .09.2021

Начальник вiддiлу ocBiT
молодi та спорту

з наказом ознай
,о, o8.1.or/


