
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

10.01.2014 року        № 04 
 

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 квітня 2000 року № 646, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року №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.Управлінню дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки , молоді та спорту: 

1.1. Провести до 15 лютого 2014 року нараду заступників начальників 
управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій з питання 
посилення роботи щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку 
навчанням. 

1.2. Підготувати матеріали щодо стану охоплення навчанням дітей та підлітків 
шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва у 2013-2014 
навчальному році та до 07 червня 2014 року надіслати їх головам районних в 

місті Києві державних адміністрацій. 

 2. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій: 

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



2.2. Провести до 28 лютого 2014 року районні міжвідомчі наради із залученням 
спеціалістів служб у справах дітей, кримінальної міліції, представників 
районних прокуратур, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та за 
результатами проведеної роботи поінформувати Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

2.3. Інформувати до 20 числа кожного місяця, протягом навчального року, 
Департамент освіти і науки молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) про учнів, які не 
охоплені навчанням та про заходи, яких було вжито з метою повернення їх до 
навчання. 

2.4. Надавати щорічно до 15 вересня, 15 грудня та 20 квітня до Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан роботи щодо 
охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням. 

2.5. Розробити спільно із психологічною службою заходи з питань 

профілактики пропусків учнями уроків без поважних причин та створення 
належного мікроклімату у дитячому колективі. 

 3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва: 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

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

 4 Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 

управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пархоменко І.М. 

 

Директор Департаменту      О.Добровольська 


