
 
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

05.01. 2016 р.    м. Дніпропетровськ    № 2 

 

 

Про зміну чисельності учнів  

у загальноосвітніх навчальних  

закладах району 

в І семестрі 2015/2016 н.р. 
 

На виконання річного плану роботи відділу освіти районної у місті  ради, 

з метою здійснення контролю за дотриманням загальноосвітніми навчальними 

закладами міста ст. 18 Закону України “Про загальну середню освіту”, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 “Про затвердження 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” проведено аналіз зміни 

чисельності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району упродовж І 

семестру 2015/ 2016 н.р. Враховуючи зміни, що відбулися в мережі класів на 

2015/2016 н.р. 

НАКАЗУЮ: 

1. Довідку про зміну чисельності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

району в І семестрі 2015/2016 н.р. та формування мережі класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 н.р. прийняти до уваги 

(додаток 1). 

2. Затвердити фактичну мережу класів та контингенту учнів з урахування руху 

учнів у І семестрі 2015/2016 н.р. (додаток 2). 

3. Керівникам ЗНЗ№№ 18, 26, 56, 133, 134, 142 провести детальний аналіз 

(звірення) списків дітей 6-ти та 7-ми років , які мешкають в мікрорайоні 

школи. Не допускати прийому дітей з інших мікрорайонів, доки не 

зараховані діти власного мікрорайону. 

4. Директору СЗШ№68 Милькевич Ю.Л. вжити дієвих заходів щодо 

збереження контингенту учнів у 2015/2016 н.р. та збільшення середньої 

наповнюваності класів. 

5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:  

5.1. Проаналізувати статистичні дані відділу освіти районної у місті ради 

про рух учнів та зміну чисельності учнів в середніх загальноосвітніх 

навчальних закладів району упродовж І семестру 2015/2016 н.р.  
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5.2. Тримати на постійному контролі здійснення обліку руху учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Упродовж навчального року 

5.3. Забезпечити неухильне дотримання діючого законодавства в частині 

обов’язкового здобуття дітьми і підлітками шкільного віку повної 

загальної середньої освіти, здійснення контролю щодо відвідування 

учнями навчальних занять. 

Упродовж навчального року 

5.4. Проводити ретельний аналіз руху учнів упродовж навчального року 

та в літній період. 

Три рази на рік 

5.5. Взяти під особистий контроль питання збереження контингенту учнів 

протягом навчального року. Здійснювати аналіз з даного питання та 

заслуховувати його на нарадах, педрадах . 

5.6. Вжити заходів щодо удосконалення роботи з планування набору до 

перших та десятих класів на наступний навчальний рік. 

5.7. Проаналізувати динаміку змін в охопленні навчанням в закладі освіти 

дітей із свого мікрорайону. Вжити дієві заходи щодо поліпшення 

іміджу закладів освіти району, та стабілізації ситуації із відтоком 

учнів із закладів освіти. 

6. Координацію роботи щодо виконанням цього наказу покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти Полішко О.М., контроль залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти  

районної у місті ради       Л.О.Темченко 


