
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ
ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ

    01. 04. 2011                                   смт. Петриківка                            № 57         

Про дотримання законодавства 
про загальну середню освіту

Відповідно  до  ст. 53  Конституції  України,  вимог  Закону  України  
від  23.05.1991  № 1060-ХІІ  «Про  освіту»,  постанови  Кабінету  Міністрів 
України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і 
підлітків шкільного віку»,  наказу Міністерства  освіти і  науки України від 
22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням 
дітей  і  підлітків  шкільного  віку»  та  з  метою  запобігання  дитячої 
бездоглядності

Н А К А З У Ю:

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів :
1.1. Організувати  в  період  з  01.04.2011  по  30.04.2011  проведення 

обласного місячника «Про дотримання законодавства про загальну середню 
освіту», під час якого:

здійснити  перевірки  щодо  виконання  вимог  постанови  Кабінету 
Міністрів  України  від  12.04.2000  № 646  «Про  затвердження  Інструкції  з 
обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

проаналізувати  причини  ухилення  учнів  від  навчання  та  розробити 
заходи щодо попередження бродяжництва, в разі відсутності учня на уроках 
понад  
10 днів складати акти і передавати їх до служби у справах дітей;

спільно зі службами у справах дітей, центрами соціальних служб для 
молоді проаналізувати умови проживання дітей, які перебувають у складних 
та надзвичайних умовах;

активізувати роботу педагогічних колективів навчальних закладів щодо 
роз’яснення  законів  та  нормативних  актів,  які  зобов’язують  батьків  нести 



адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та 
виховання їх неповнолітніх дітей;

сконцентрувати увагу  на  проведенні  профорієнтаційної  роботи серед 
учнівської молоді та працевлаштуванні випускників 9-х, 11-х класів;

висвітлювати їх хід у засобах масової інформації.
1.2. Надати до районного відділу  освіти  наступну інформацію:
до  03.05.2011  звіт  про  підсумки  проведення  місячника  «Про 

дотримання законодавства про загальну середню освіту» (додаток  1);
до  10.05.2011  звіт  щодо  здобуття  загальної  середньої  освіти 

випускниками  9-х  класів,  продовження  навчання  або  працевлаштування 
випускників 11-х класів (додатки  2, 3).

2.  Методисту відділу освіти Коваленко Н.В. :
2.1. Здійснити в період з 01.04.2011 по 30.04.2011 вибіркові перевірки 

виконання  даного  наказу   Чаплинської  СЗШ,  Хутірського  НВК, 
Єлизаветівської СЗШ.

2.2. Узагальнити  до  25.05.2011  матеріали  вищезазначених  заходів 
доповідною запискою.

3. Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  наказу  покласти  на 
методиста відділу освіти Коваленко Н.В., контроль –  залишаю за собою.

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації                                                       С.О.ПРЯНІКОВ

    


