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                                                          Н А К А З      

 

03 вересня  2020 р.                  с. Княжолука                                        № 117 

 

Про відвідування учнями  

навчальних занять 

 

         На виконання ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України 

«Про загальну середню освіту», з метою запобігання випадкам невідвідування 

учнями навчальних занять без поважних причин, профілактики дитячої 

бездоглядності, забезпечення виконання батьками їх обов’язків щодо 

виховання й навчання дітей 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Призначити  Бойченко О.В., заступника директора з виховної     

роботи,   відповідальною за організацію контролю за відвідуванням учнями 

навчальних занять. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Бойченко О.В.  забезпечити: 

    2.1. Щоденний облік відвідування учнями навчальних занять. 

                                             Упродовж 2020/2021 навчального року 

    2.2. Контроль за веденням обліку відвідування учнями навчальних занять    у 

класних    журналах. 

                                             Упродовж 2020/2021 навчального року 

2.3. Облік учнів закладу, схильних до пропусків навчальних занять без 

поважної причини, та   проведення    заходів щодо профілактики прогулів. 

                                            Упродовж 2020/2021 навчального року 

2.4.Залучення практичного психолога закладу Сич О. Л. для проведення 

корекційної      роботи з   учнями, схильними    до прогулів, та їх батьками. 

                                              Упродовж 2020/2021 навчального року 

3. Класним керівникам забезпечити: 

3.1. Персональний   контроль за   відвідуванням учнями занять, схильними 

до прогулів. 

                                                                            По факту 

3.2. Своєчасний   збір  документів,   які підтверджують причини відсутності 

учнів на уроках.  Зберігання цих   документів в  особових   справах   учнів. 

                                                        Упродовж 2020/2021 навчального року 

 

  



3.3. Щоденний   облік    відвідування   учнями   занять  в класних журналах. 

                                                          Упродовж 2020/2021 навчального року 

3.4. Оперативне з’ясування причин неявки учнів на заняття. 

                                                        Упродовж 2020/2021 навчального року 

3.5. Регулярне  інформування   адміністрації закладу про відсутність  учнів 

на заняттях без поважних причин. 

                                                           По факту 

3.6. Своєчасне  інформування батьків (осіб, які їх замінюють)  про неявку дітей 

на  заняття без поважної причини. 

                                                           По факту 

  3.7. Проводити постійну роботу з учнями та батьками щодо профілактики 

безпідставних пропусків уроків. 

                                                   Упродовж 2020/2021 навчального року 

  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

               Директор                                                       М. Пенгрин 

  

  

 


