
Відділ освіти
Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області 

Забродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ

12.06.2018 Заброди №

Про роботу педагогічного колективу з 
організації контролю за відвідуванням 
учнями навчальних занять в 2017/2018 
навчальному році

На виконання Закону України "Про освіту", ст. 6 Закону України «Про 
загальну середню освіту», ст. 53 Конституції України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Порядок ведення обліку дітей 
шкільного віку та учнів», відповідно Порядку зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 05 травня 2018 року за №564/32016, рішення виконавчого комітету 
Павлівської сільської ради від 17.04.2018 №25 «Про закріплення за 
Павлівською ЗОШ І-ІІ ст. Богодухівської райради Харківської області території 
обслуговування», з метою створення умов для отримання повної загальної 
освіти, щоденного контролю за відвідуванням навчальних занять учнями 
закладу освіти, недопущення пропусків уроків без поважних причин 
педагогічним колективом проводиться робота з організації контролю за 
відвідуванням учнями навчальних занять.

Черговими вчителями вівся облік відвідування учнями навчальних занять 
у книзі обліку відвідування занять, в яку щоденно до першого уроку заносилися 
відомості про відсутніх учнів. Інформація про відсутніх учнів щоденно 
надавалася до відділу освіти черговим вчителем. У кожному класному журналі 
вівся облік відвідування учнями занять, у яких класні керівники позначали 
причину відсутності учнів. Також відсутність учнів на уроках підтверджувалась 
медичними довідками Забродівського ФАПу та пояснювальними записками від 
батьків.

У закладі щотижня проводилися рейди у складі учнів та чергових 
вчителів, під час яких виявляли учнів, які спізнюються на уроки. Класними 
керівниками з цими учнями та їх батьками проводилися роз'яснювальні бесіди 
про неприпустимість спізнень та пропусків уроків без поважних причин.



Адміністрацією закладу освіти перевірявся стан відвідування учнями 
занять та відповідність обліку відсутності учнів на предметних сторінках 
класних журналів та на сторінці загального обліку відсутності учнів у закладі.

Питання щодо відвідування навчальних занять учнями закладу освіти 
розглядалися на нараді при директорові, засіданні батьківського комітету, 
загальношкільних, класних батьківських зборах, на методичному об’єднанні 
класних керівників .

Адміністрацією закладу освіти було здійснено аналіз відвідування та 
зроблено моніторинг відвідування учнями закладу навчальних занять за 
2017/2018 навчальний рік.

Аналіз роботи за рік свідчить про цілеспрямовану роботу педагогічного 
колективу щодо поліпшення ситуації з питання відвідування учнями закладу 
освіти та унеможливлення пропусків занять без поважних причин.

У зв’язку з вищевикладеним,

НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам:
1) Забезпечити наявність довідок в папці відвідування учнів, ретельно вести 
облік відвідування учнями навчальних занять.

Постійно
2) Вести облік відвідування учнів в класних журналах, книзі обліку 
відвідування учнями закладу освіти.

Щоденно
3) Інформувати адміністрацію закладу про відсутність учнів, з’ясувавши 
причини їх відсутності.

Щоденно
4) На класних та батьківських зборах заслуховувати питання відвідування 
навчальних занять учнями.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Білаш Г.
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