УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
проспект Перемоги 141, м. Чернігів, 14038 телефон, факс 33153, е-mail: osvita@chernigiv-rada.gov.ua

Код ЄДРПОУ № 02147598

№

на №

від

Директорам закладів загальної
середньої освіти
Про організацію проведення у
січні 2020 року профілактичного
заходу «Урок»
З метою надання дітям із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
адресної допомоги під час зимового періоду, виявлення дітей шкільного віку не охоплених
навчанням, усунення причин та умов цього явища, соціального захисту виявлених дітей,
запобігання їх бездоглядності і безпритульності просимо:
1. Організувати проведення профілактичного заходу «Урок» в частині виявлення
дітей, які станом на 17 січня 2020 року не приступили до занять без поважних причин у
закладах загальної середньої освіти (14-16 січня 2020 року);
2. Забезпечити проведення обстежень житлово-побутових умов проживання дітей у
сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, та вжити заходів щодо надання
дітям з цих сімей адресної допомоги під час зимового сезону (січень – лютий 2020 року);
3. Вжити заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до закладів
освіти, закладів соціального захисту дітей, усунення причин і умов, внаслідок яких діти не
були охоплені освітнім процесом, притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх
замінюють, посадових осіб, за порушення прав та законних інтересів дітей (січень 2020
року);
4. Сприяти в охопленні навчанням усіх дітей, переміщених з тимчасово окупованих
територій або районів проведення АТО (ООС), виявлених під час усіх етапів проведення
профілактичного заходу «Урок» та впродовж навчального року.
Про результати проведення профілактичного заходу «Урок» інформувати
управління освіти за формами 1, 2, 3, що додаються, на електронну пошту
osvita.vihovna@os.chernigiv-rada.gov.ua у термін до :
до 17:00 17 січня 2020 року – станом на 17 січня 2020 року;
до 05 лютого 2020 року - станом на 05 лютого 2020 року.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Заступник начальника управління
Олександр Мельниченко 33425

О. ГОРНА

Форма 1

У ході проведення заходу
Притягнуто до
Притягнуто до
відповідальності відповідальності
батьків
посадових осіб

17

18

8

9

11

12

13

Самовільне залишення
дитиною навчального
закладу

Невиконання батьками
своїх обов’язків по
відношенню до дитини

Матеріальні

Влаштовано до закладів
охорони здоров’я

Влаштовано до закладів
соціального захисту дітей

10

Інші причини

7

Причини, з яких дитина не навчалася

Відрахування з
навчального закладу

6

До інтернат них закладів

5

До ЗЗСО

4

До інтернат них закладів

15-18 років

3

До ЗЗСО

11-14 років

2*

Із загальної кількості виявлених
Повернуто на Влаштовано
навчання
на навчання

Із них

6-10 років

1

Виявлено дітей, які не приступили до
занять в закладі загальної середньої
освіти

Кількість дітей шкільного віку в
ЗНЗ

№ закладу освіти

Форма звітності про результати проведення профілактичного заходу «Урок» у січні 2020 року

15

16**

14

Кількість дітей, які
залишилися
невлаштованими на
навчання

Загальна кількість
дітей, які отримали
допомогу (в тому числі
фінансову,
гуманітарну)

Кількість дітей шкільного віку –
переміщених з тимчасово окупованих
територій, виявлених під час
проведення заходу

19***

20

21****

* Кількість виявлених дітей протягом 14-17 січня (графи 2,3,4,5 та 12,13,14,15,16), в ході двох етапів звітування (станом на 17 січня та 05 лютого)
повинна залишатися незмінною, усі інші графи заповнюються в порядку зростання. У випадку, коли в ході проведення заходу з 20 січня по 04 лютого
виявляються інші діти, які не приступили до занять, про них потрібно повідомляти текстово у листі, не змінюючи при цьому показники 2 графи.
** Детально зазначити причини, за яких діти не приступили до навчання (графа 16).
*** Детально зазначити причини, за яких діти залишилися невлаштованими на навчання (графа 19) при останньому звітування 04 лютого.
**** Надати текстову інформацію про дітей шкільного віку переміщених з тимчасово окупованих територій або районів проведення
антитерористичної операції, виявлених під час проведення заходу, та надану їм допомогу.

Форма 2
Інформація про дітей, які не приступили до занять в закладі загальної середньої освіти
№
п/п

П.І.Б.

Дата
народження

Місце
проживання
(назва
населеного
пункту,
район)

Назва закладу
освіти

Причина, з
якої дитина не
приступила до
занять

1

2*

3

4

5

6

Результат
проведеної роботи
(повернуто або
влаштована на
навчання,
влаштовано до
ЦСПРД, дитина
залишилась не
влаштованою,
інше)
7

Проведена
робота з
батьками
(проведено
профілактичну
бесіду,
ініційовано
притягнення до
відповідальності,
інше
8

* загальна кількість перерахованих в даному списку дітей має відповідати даним стовпця 2 форми 1.
Форма 3
Інформація про дітей, які залишились невлаштованими на навчання (станом на 05 лютого 2020 р.)
№
п/п

П.І.Б.

Дата
народження

Місце
проживання
(назва населеного
пункту, район)

Назва закладу
освіти

Причина з якої
дитина не
приступила до
занять

1

2*

3

4

5

6

Вжиті заходи з
повернення дитини
до навчання, у т.ч.
проведена робота з
батьками дитини
7

* загальна кількість перерахованих в даному списку дітей має відповідати даним стовпця 19 форми 1.

