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Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки України 

Відділ освіти 

Солонянської районної державної адміністрації 

НАКАЗ №18 

27.01.2011 року 

Про проведення місячника "Щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту"  

На виконання статті 53 Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про середню 

загальну освіту", наказу відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації "Про 

проведення місячника щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту у 

загальноосвітніх закладах району", плану роботи школи на 2010-2011 навчальний рік та з метою 

запобігання дитячої бездоглядності  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести протягом лютого шкільний місячник щодо дотримання законодавства про загальну 

середню освіту. 

2. Класним керівникам протягом місячника та далі - до кінця навчального року: 

2.1. Вести щоденний облік учнів школи. Забезпечити своєчасне та об’єктивне ведення 

відповідних записів у справі «Сигнальний журнал». 

2.2. При необхідності вживати дієвих заходів щодо повернення учнів до школи із залученням 

органів місцевого самоврядування, дільничних інспекторів, контролювати перебування 

учнів на уроках протягом усього навчального часу. Особливу увагу звернути на учнів із 

групи ризику, соціально неблагонадійних сімей. 

2.3. Охопити навчанням усіх дітей шкільного віку мікрорайону школи, використовуючи різні 

форми навчання. Залучити до виховної роботи батьків, громадськість, органи місцевого 

самоврядування. 

2.4. Спільно із представниками батьківського комітету класу, депутатами органів місцевого 

самоврядування вивчити умови проживання дітей, які перебувають у складних умовах, 

про що скласти відповідні акти. З метою надання цим дітям гуманітарної допомоги 

провести благодійні акції "Старим речам - нове життя" та "Від серця до серця". 

2.5. Провести роз’яснювальну роботу серед батьків та осіб, які їх замінюють, про 

адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від виконання 

неповнолітніх шляхом проведення батьківських зборів, індивідуальних бесід тощо. При 

потребі порушувати клопотання перед адміністрацією школи по питанню позбавлення 
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батьківських прав тих осіб, які не створюють належні умови для проживання та навчання 

дітей. 

3. Координацію при виконанні даного наказу покласти на соціального педагога Копиленко А.О. 

За результатами роботи підготувати довідку. Відображати відповідну інформацію у 

результатах моніторингу ефективності організації роботи класних колективів. До 01.03.2011 

року, далі – постійно. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з виховної 

роботи Колосову І.В.  

5. Підсумки проведеної роботи оформити наказом по школі. Копію наказу надати до відділу 

освіти Солонянської районної державної адміністрації. До 01.03.2011 року. 

 

Директор школи    В.БОНДАР 


