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НАКАЗ 

 

01.09.2017                                                                                            №79   

 

Про здійснення контролю за відвідуванням  

учнями навчальних занять  

у 2017/2018 н.р. 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), з урахуванням 

листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про 

структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 

01.08.2017 №190 «Про підготовку та організований початок 2017/2018 

навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти міста Харкова»,   наказу Управління освіти адміністрації 

Київського району Харківської міської ради від 04.08.2017 №255 «Про підготовку 

та організований початок 2017/2018 навчального року в навчальних закладах 

системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Київського 

району міста Харкова», з метою створення належних умов для організованого 

початку 2017/2018 навчального року та забезпечення рівного доступу дітей і учнів 

до якісної освіти та  з метою запобігання випадкам невідвідування учнями 

навчальних занять без поважних причин, профілактики дитячої бездоглядності, 

забезпечення виконання батьками їх обов’язків щодо виховання й навчання дітей  

 

НАКАЗУЮ: 



 

1. Призначити відповідальною за здійсненням контролю за відвідуванням 

учнями навчальних занять заступника директора з виховної роботи Манжос О.В. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Манжос О.В. та класним 

керівникам 1-11 класів протягом 2017/2018 навчального року забезпечити: 

2.1. щоденний облік відвідування й невідвідування учнями навчальних 

занять; 

2.2. оперативне з’ясування причин неявки учнів на навчальні заняття; 

2.3. своєчасне інформування батьків (осіб, які їх замінюють) про відсутність 

дітей у школі; 

2.4. облік дітей і підлітків, схильних до пропусків навчальних занять без 

поважної причини, та проведення заходів щодо профілактики прогулів;  

2.5. персональний контроль за відвідуванням уроків учнями, схильними до 

прогулів; 

2.6. контроль за веденням обліку відвідування учнями навчальних занять у 

класних журналах. 

3. Заступнику директора з виховної роботи Манжос О.В.: 

3.1. Аналізувати стан відвідування учнями навчальних занять, результати 

обговорювати на різних ланках управління, приймати конкретні рішення для 

покращення ситуації. 

3.2. Активно використовувати педагогічний потенціал батьківських 

комітетів, об'єднань батьків, піклувальних рад навчальних закладів та 

громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин 

пропускають навчальні заняття, їх батьків та (осіб, які їх замінюють). 

3.3. Надавати до управління освіти щовівторка та щочетверга інформацію за 

встановленою формою про відвідування учнями навчальних занять електронною 

поштою, за тел. 725-24-86.  

 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

3.4. Надати до Управління освіти статистичний звіт: «Список дітей і 

підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2017/2018 навчального року в 



закладах освіти району» (з контингенту учнів ліцею) та інформацію про вжиті 

заходи щодо залучення таких дітей до навчання. 

01.09.2017 

3.5. Забезпечити оперативне звітування до Управління освіти про початок 

2016/2017 навчального року: про функціонування школи, про учнів, які не 

приступили до навчання. 

01.09.2017 (до 10 години) 

3.6. Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять у ліцеї 

та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

  Директор НВК «Ліцей Професіонал»     О.В. Будко 

 

З наказом ознайомлені: 

Манжос О.В. 

Бойко В.А. 

Єретик Н.О 

Бровко Н.О. 

Гришко К.І. 

Кузнецова Т.Л. 

Нестерук В.В. 

Єлошина О.С. 

Приходько Н.О. 

Чорнобай І.К. 

Коваленко І.Г. 

Чебослаєва В.Ф. 

Барабаш В.Ю. 

 

Чишкала Н.В. 

Цепочко Н.Л. 

Пєтухова К.О. 

Остроушко О.Б. 

Альохіна Л.В. 

Стрижалковська А.Б. 

Лещенко Л.В. 

Мухіна О.І. 

Конотоп А.С. 

Парамонова І.В. 

Лазарева А.І. 

Діденко Н.Л. 

Кульбицька І.В. 

 



  



 


