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дітей

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію»,
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про
захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України
від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів», від 30.08.2007 № 1068 «Про
затвердження типових положень про службу у справах дітей», наказів
Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних
та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, та
від 27.08.2018 № 938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей
шкільного віку та інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.09.2018 за № 998/32450, керуючись рішенням виконавчого
комітету Харківської міської ради від 25.04.2018 № 271 «Про організацію обліку
дітей шкільного віку та учнів», з метою організації якісного обліку дітей
шкільного віку та учнів м. Харкова
НАКАЗУЮ:
1. Призначити головного спеціаліста відділу загальної середньої освіти
Новікову В.В. відповідальною за ведення Реєстру даних дітей шкільного віку та
учнів, які проживають чи перебувають у межах м. Харкова (далі – Реєстр).
2. Головному спеціалісту відділу загальної середньої освіти
Новіковій В.В.:
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2.1. Підтримувати Реєстр в актуальному стані.
Постійно
2.2. Надавати відповідному територіальному органу Національної поліції
та районній службі у справах дітей Департаменту служб у справах дітей
Харківської міської ради, у разі коли місце навчання дитини не встановлено,
наявні в Реєстрі дані дитини для провадження діяльності, пов’язаної із захистом
права дитини на здобуття загальної середньої освіти.
Протягом 5 робочих днів з дня
встановлення відповідного факту
2.3. Здійснити облік дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи
перебувають у межах м. Харкова.
До 04.10.2019
2.4. Здійснювати обробку даних дітей шкільного віку та учнів під час їх
обліку відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Постійно
2.5. Скласти зведений звіт за формою №77-РВК «Звіт про кількість дітей
шкільного віку» та подати до Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації.
Не пізніше 04.10.2019
2.6. Здійснювати координацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку
з розробниками Державної інформаційної системи управління освітою (ДІСО)
та контроль за веденням закладами освіти обліку учнів.
Постійно
3. Визначити датою початку приймання заяв про зарахування до закладу
загальної середньої освіти 08.04.2019.
4. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради:
4.1. Здійснювати контроль за якістю ведення обліку учнів закладами
освіти.
Постійно
4.2. Здійснити облік дітей шкільного віку на підставі Реєстру про них.
До 30.09.2019
4.3. Скласти і надати до Департаменту освіти Харківської міської ради
звіти про кількість дітей шкільного віку за формами:
4.3.1. Інформація про облік дітей шкільного віку за роками (Додаток 1);
Інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням (Додаток 2); Облік
навчання дітей шкільного віку та учнів (Додаток 3).
До 30.09.2019
4.3.2. Форма звітності №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».
Не пізніше 30.09.2019
4.4. Здійснювати обробку даних дітей шкільного віку та учнів під час їх
обліку відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Постійно
4.5. Проаналізувати результати розподілу і закріплення території
обслуговування за закладами освіти і урахувати під час розподілу і закріплення
території обслуговування на наступний рік.
До 01.10.2019
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4.6. Підготувати і направити до розгляду голови адміністрації району
Харківської міської ради проект наказу «Про закріплення території
обслуговування за закладами загальної середньої освіти району на 2020/2021
навчальний рік».
До 10.10.2019
5. Керівникам закладів загальної середньої освіти тримати під контролем
якість та своєчасність занесення даних до програми «Курс «Школа».
Постійно
6. Методисту Науково-методичного педагогічного центру Войтенку Є.О.
розмістити цей наказ на сайті Департаменту освіти.
До 07.03.2019
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти Віцько О.В.
Директор Департаменту освіти

З наказом ознайомлені:
Віцько О.В.
Шепель В.М.
Новікова В.В.
Войтенко Є.О.

Шепель
Новікова

О. І. Деменко
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ДОДАТОК 1
до наказу Департаменту освіти
від 08.02.2019 № 24

Інформація про облік дітей шкільного віку за роками _________ району
п’ятирічки

ДОДАТОК 2
до наказу Департаменту освіти
від 08.02.2019 № 24

Інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням _________ району
З них не охоплено навчанням

ч

ДОДАТОК 3
до наказу Департаменту освіти
від 08.02.2019 № 24

Облік навчання дітей шкільного віку _________ району

5-ти річки

р

c

