
 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 комунальної власності 

територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
 

вул. Київська, 3,  м. Жмеринка, 23100, тел. 0(4332) 2-23-39,  

e-mail: zosh4zm@ukr.net Код ЄДРПОУ 26244099 

 

 

Н А К А З 

 

від 01.11.2017 р.                                                                     №________ 

 

Про порядок ведення обліку  

дітей шкільного віку та учнів 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №684 від 13 вересня 

2017 р. «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», 

рішення педагогічної ради школи (протокол №13 від 01.11.2017 р.) та з метою 

забезпечення здобуття дітьми шкільного віку загальної середньої освіти, 

  

НАКАЗУЮ : 

 

1. Визначити територію обслуговування освітнім закладом визначені 

уповноваженим органом вулиці кварталів «Товарна», «Київська», «Центральний», 

«Велика Жмеринка» (Додаток1). 

2. Відповідальному за роботу ІСУО та ведення «Курсу: Школа» Ісько В.В.: 

2.1.Подавати уповноваженому органу дані всіх учнів, які зараховані до освітнього 

закладу на 01 вересня навчального року ( не пізніше 15 вересня). 

2.2.У разі переведення учня до іншого навчального закладу або його відрахування в 

установленому порядку подавати не пізніше 15 числа наступного місяця 

відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце 

продовження здобуття ним загальної середньої освіти (навчальний заклад). 

3.Секретарю-діловоду школи Ісько В.В.: 

3.1.Під час переведення учня до іншого навчального закладу отримати такі 

документи: 

-заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для 

учнів ,які не досягли повноліття ) або заява учня ( для повнолітніх учнів ); 

-письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу 

про можливість зарахування до нього відповідного учня. 

3.2.Під час вибуття учня за межі України отримати такі документи: 

-заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для 

учнів ,які не досягли повноліття ) або заява учня ( для повнолітніх учнів ); 

-копія або сканована копія паспорта громадянина України  для виїзду за кордон , з 

яким перетинає державний кордон дитина , або її проїзного документа із записом 

про вибуття на постійне проживання за межі України чи відміткою про взяття на 

постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській 

установі України за кордоном (для учнів ,які не досягли повноліття ). 
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3.3.У разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в інших 

навчальних закладах, подавати їх дані не пізніше 15 числа наступного місяця з дня 

зарахування уповноваженому органу . 

4.Класним керівникам 1-11 класів: 

4.1.У разі відсутності учнів , які не досягли повноліття, на навчальних заняттях 

протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин скласти 

повідомлення і подати заступнику директора з виховної роботи Штурмаревич О.В. 

не пізніше 11 дня. 

4.2.Забезпечити наявність медичних довідок закладу охорони здоров’я або 

письмового пояснення батьків ( одного з батьків )учня чи інших законних 

представників ( для учнів , які не досягли повноліття) або учня ( для повнолітніх 

учнів) у разі відсутності учня на навчальних заняттях, що зберігаються в його 

особовій справі протягом поточного навчального року.  

5.Заступнику директора з виховної роботи Штурмаревич О.В.: 

5.1.Невідкладно надавати інформацію про учнів школи ,відсутніх на навчальних 

заняттях протягом 10 робочих днів без поважних причин: 

- до Жмеринського відділу поліції ГУ НП Вінницької області;  

- до служби у справах дітей Жмеринської міської ради.  

-  копію повідомлення до управління освіти Жмеринської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                                                                            М. Й. Бігун 

 

З наказом ознайомлені: 

 

________О. В. Штурмаревич  

_______О.В. Дрозд                                            ________ І.Г.Войцех 

________Л. С. Терлецька                                   ________Н. М. Вітер 

________С. І. Слободян                                     ________Н.М. Копестиренська  

________Л.А. Киринюк                                      ________Л. О. Миронюк 

________Л. М. Юркова                                      ________Т.К. Федорчак 

________ О.А.Мороз                                          ________ Л.М.Рахманова  

________А. П. Левченко                                    ________К. М. Семенюк 

________С. І. Бобошко                                       ________С. О. Мельник 

________Р. І. Новіцька                                       ________О. А. Любчак 

________О. Є. Гаврілова                                    ________О. Т. Марчук 

________Л. М. Савіна                                         ________О. А. Лазорак 

________С. В. Колесник                                     ________Т. А. Салієва 

________В. В. Хавренко                                     ________ О.В. Заржицька 

________І.В. Стовбчата                                      ________ М.М.Кушпіта  

________ Г.П.Горин                                            ________В.В.Ісько 
 

                                                                   

                                                                  

 

 

 



                                                                   Додаток 1  

                                                                   до наказу 

                                                                                         №___ від 01.11.2017р. 

 

Квартал «Товарна» 

 

1 Вул. Київська 36-178  

(парна сторона) 

2 Вул. Київська 37-179  

(непарна сторона) 

3 Вул. Київська 180 – до кінця 

4 Проїзд Київський  

5 Вул. Героїв АТО (парна сторона) 

6 Вул. Героїв АТО (непарна сторона) 

7 Пров. Героїв АТО  

8 Пров. Веселий, туп. Веселий  

9 Вул. Кашевича  

10 Вул. Українська, пров. Постишева  

11 Вул. Володимира Забаштанського, 

пров. Оборотний 

 

12 Вул. вул. 22-го Січня,  

пров. Краснодонський 

 

13 Вул. Ломоносова,  

пров. Воровського 

 

14 Вул. Вознесенська  

15 Пров. Мокрий   

 

Квартал «Київська» 

 

16 Вул. Матросова, туп. Матросова  

17 Вул. Визволення  

18 Вул. Декабристів  

19 Вул Чумацька  

20 Вул. Миколи Борецького  

21 Вул. Подвласова, вул. Осіпєнко  

22 Вул. вул. Гетьмана Сагайдачного, 

пров. Гетьмана Сагайдачного 

 

23 Вул. Плеханова  

 

Квартал «Центральний» 

 

24 Вул. Київська 1А 1-63 (кв.) 

25 Вул. Київська 1А 64 – до кінця (кв.) 

26 Вул. Київська 1-35 

27 Вул. Київська, туп. Левановського  

28 Пров. Київський.  

 

 



29 Вул. Затишна, пров. Затишний  

30 Вул. Сєрова  

31 Вул.  Остапа Вишні  

32 Туп. Базарний. Вул. Нижня Базарна  

33 Вул. Верхня Базарна, туп. Дарвіна  

34 Вул. Училищна  

35 Пров. Училищний, туп. Шкільний  

36 Вул. Садова, пров. Садовий  

37 Вул. Михайла Грушевського (ліва сторона) 

38 Вул. Михайла Грушевського (права сторона) 

39 Вул. Б.Олійника  

 Вул. Національна  

 

Квартал «Велика Жмеринка» 

 

41 Туп. Космонавтів  

42 Вул.  Космонавтів 1-99 

43 Вул.  Космонавтів 100 – до кінця 

44 Вул.  Василя Стуса, туп. Василя 

Стуса,  пров. Василя Стуса 

 

45 Вул. Чигоріна, пров. Гришина  

46 Вул. Кобилянської,  

туп. Кобилянської, вул.вул. 

Григорія Сковороди 

 

47 Вул. Єсеніна, пров. Єсеніна  

48 Вул. Кобзарів  

49 Вул. Степана Руданського, пров.  

Степана Руданського,  

вул.  Довженка, пров. Довженка 

 

50 Туп. Зелений, туп. Тихий  

 

 


