
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ 

19.02. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 24 

 

Про заходи щодо  виконання  

Інструкції з обліку дітей і підлітків  

шкільного віку у мікрорайоні школи 

 

На виконання ст.. 30, 66 Закону України «Про освіту», ст.. 6 Закону України «Про загальну 

середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684»Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», рішення виконавчого 

комітету Ковельської міської від 08.01.2015 року №24 «Про закріплення територій 

обслуговування та проведення  обліку дітей і підлітків шкільного віку», рішення виконавчого 

комітету Ковельської міської ради№279 від 14.09.2017 р.»Про затвердження списків дітей і 

підлітків віком від 6 до 18років», наказу управління освіти Ковельської міської ради від 

15.02.2018р. №62 «Про закріплення територій обслуговування та про  ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити Вознюк А.А. – заступника директора з навчально-виховної роботи, 

відповідальною за виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. 

     2.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Вознюк А.А. розробити і затвердити  

          план з  виконання заходів щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, які  

          проживають на закріпленій території  НВК "ЗОШ №11-ліцей" м. Ковеля  (додаток на 3  

          аркушах); 

• 3.  Здійснити облік дітей і підлітків шкільного віку згідно закріпленої виконавчим 

комітетом  

•       Ковельської міської ради території до 10.09.2018 року. 

• 4.   Зібрати довідки з місця подальшого навчання випускників 9 – их класів. 

• 5. Оформити загальний звіт з питання охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного 

віку навчанням і здати в управління освіти до 10. 09. 2016 року. 

• 6. Забезпечити виконання заходів та розробити план по їх виконанню до 26.02.2018р. 

• 7. Вести облік дітей шкільного віку та учнів на території, закріпленій за навчальним 

закладом: 

• Заводська 

• Відродження 

• Варшавська 

• Тараса Боровця 

• 1-го Травня 

• Володимирська №140А, 142А, 

144, 146, 148, 150, 150А. 

• С. Рудика 

• Полковника Литвинюка 

• О. Богачука 

• Д. Галицького 

• Сонячна 

• Тополева 

mailto:NVK_11@ukr.net


2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

•  

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук 

 


