
                                                                                                          

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО  РАЙОНУ  

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

 І-ІІІ СТУПЕНІВ №30   

Запорізької міської ради   Запорізької  області  
вул. Парковий бульвар,4,  м.Зaпopiжжя, 69006, тел.: (061)286-27-09,E-mail: zoch30@ ukr.net  Код ЄДРПОУ 26251124 

  

               НАКАЗ 

12.09.2019                             № 220 

 

Про забезпечення  прав дітей  

на одержання повної загальної  

середньої освіти у 2019-2020 н.р. 
 

 

З метою реалізації вимог Конституції України, Законів України                      

«Про освіту», «Про загальну середню освіту» в частині забезпечення 

обов’язкової повної загальної середньої освіти, завдань загальнодержавної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини», на виконання  листа Міністерства соціальної політики України від  

20.08.2019 №15261/0/2-19/37, розпорядження міського голови від 30.08.2019 

№246р «Про організацію виконання вимог чинного законодавства щодо 

забезпечення прав дітей на одержання повної загальної середньої освіти у 

2019-2020 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради від 06.09.2019  №368р «Про забезпечення прав дітей на 

одержання повної загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році», 

наказу ТВО Дніпровського району від 11.09.2019  №374 «Про забезпечення 

прав дітей на одержання повної  загальної середньої освіти у 2019-2020 н.р.»,  

з метою виявлення дітей шкільного віку, неохоплених навчанням на початок  

навчального  періоду, усунення причин та умов даного явища, соціального 

захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності та безпритульності  

  

НАКАЗУЮ: 

1. Взяти участь у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок» з 

метою виявлення дітей, які не приступили до занять з 02 вересня 2019 року 

без поважної причини,  усунення порушень чинного законодавства в частині 

забезпечення прав неповнолітніх на одержання повної загальної середньої 

освіти, запобігання їх бездоглядності та безпритульності, попередження 

правопорушень і злочинності серед дітей  протягом  вересня -жовтня 2019 

року. 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Журавльовій 

В.М., Ковальовій Н.П. 

2.1.  Проаналізувати стан охоплення дітей і підлітків обов’язковою повною 

загальною середньою освітою з метою виявлення дітей шкільного віку, які не 

приступили до навчання з 2 вересня 2019 року, та вжити дієвих заходів щодо  

повернення неповнолітніх до навчання (вересень-жовтень 2019 року). 



2.2. Сприяти охопленню навчанням дітей, переміщених із тимчасово 

окупованих територій України або районів проведення антитерористичної 

(об’єднаних сил) операції, виявлених у ході проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок» та впродовж навчального року.  

2.3. Тримати на контролі питання продовження здобуття повної загальної 

середньої освіти випускниками 9-го класу поточного року та виконання 

вимог чинного законодавства з ведення облікової шкільної  документації 

(постійно) 

2.4. Посилити щоденний контроль за відвідуванням учнями  закладу; у 

кожному випадку відсутності учня на навчальних заняттях  з’ясовувати 

причини та вживати конкретних заходів щодо  повернення дітей до навчання 

(протягом 2019-2020 н.р.) 

2.5. Забезпечити проведення спільно з районним сектором ювенальної 

превенції, відділом служби (управління) у справах дітей по Дніпровському 

району роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості щодо 

необхідності одержання дітьми та підлітками  повної загальної середньої 

освіти (протягом 2019-2020 н.р.). 

2.6. Інформувати територіальний відділ освіти Дніпровського району: 

-До 18.09.2019 щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти  

випускниками 9-х класів за раніше наданою формою.  

- До  17.10.2019  про хід  проведення Всеукраїнського профілактичного 

заходу «Урок» за формою. 

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

 

 Директор    О.В.Чумаченко 
 
 


