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НАКАЗ  

28.01. 2019                             м. Ковель                                       №7 

 

Про закріплення територій  

обслуговування, та проведення  

обліку дітей шкільного віку 

та учнів 

 

  

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», наказу МОН України від 

16.04.2018 року № 367 « Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти»(Порядок, І р. п.6 ІІ р.п.1), рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради від 

08.01.2015р. № 24 «Про закріплення територій обслуговування та проведення обліку дітей і 

підлітків шкільного віку», рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради № 285 від 

13.09.2018 р. «Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку, які проживають в місті 

Ковелі», наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 24.01.2019 

р. №36 «Про закріплення територій обслуговування та проведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів», з метою повного охоплення дітей шкільного віку навчанням 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1.Закріпити територію обслуговування для проведення обліку дітей шкільного віку та учнів 

за НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля згідно додатку 1. 

2. Призначити відповідальною за ведення обліку дітей шкільного віку та учнів Вознюк А.А. 

– заступника директора  з навчально-виховної роботи. 

3. Відповідальній за ведення обліку дітей шкільного віку та учнів Вознюк А.А.: 

3.1. Проводити зарахування до першого класу закладу освіти відповідно до 

закріпленої території обслуговування з 01.02.2019 року по 31.05.2019 року. 

3.2. Розробити план виконання заходів з обліку дітей шкільного віку та учнів і подати 

в управління освіти до 18.02.2019 р. 

3.3. Нести персональну відповідальність за достовірність поданої інформації. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

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