
 
УКРАЇНА 

 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 
 

НАКАЗ              

від 27.08.2021                № 93 

 

Про організацію і проведення  

Всеукраїнського профілактичного  

заходу «Урок» 
 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів» (із змінами), наказу міського управління освіти № 95 від 27.08.2021, з 

метою запобігання негативних проявів у дитячому середовищі, посилення 

заходів щодо правового та соціального захисту неповнолітніх 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Взяти участь у проведенні Всеукраїнського  профілактичного заходу 

«Урок» та затвердити заходи щодо його проведення (додаток № 1). 

 

Термін: з  01.09.2021  до 10.09.2021 

Відповід.: Мартишевська Г.,  

Федькіна О., Унгурян Л. 

класні керівники 1-11 класів 

 

2. Обстежити умови проживання дітей у сім’ях, де не склалися належні 

умови для виховання та проживання дітей, які  проживають у сім’ях опікунів; 

ужити заходи  щодо надання їм відповідної допомоги. 

 

Термін:   до 10.09.2021 

Відповід.: Мартишевська Г., Федькина О.,  

Унгурян Л., класні керівники 1-11 класів 

 

3. Ужити заходи щодо залучення всіх дітей шкільного віку   до навчальних 

занять у  закладі. 

Термін:  до 10.09.2021 

Відповід.:  класні керівники 1-11 класів 



4. Проаналізувати роботу з цього питання на нараді при директорі.  

 

 Відповід.: Мартишевська Г. 

                                                  Термін:    жовтень 2021 

 

5. Інформувати міське управління освіти  про підсумки  проведення   

Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок». 

 

Відповід.: Мартишевська Г. 

Термін: до 13.09.2021 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. директора закладу                                                        Олена  КУЛЬБАЧНА 

 

 

 

З наказом ознайомлені: див. на звороті сторінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  № 1 

до наказу № 93 

від 27.08.2021 

 

 

ЗАХОДИ 

щодо проведення  Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» 

                                

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні 

1. Провести контрольні рейди у сім’ї, де діти не 

приступили до занять на початок 

навчального року, з метою повернення їх до 

закладу (з 01.09.2021  до 10.09.2021), скласти 

відповідні акти. 

Мартишевська Г., 

Федькина О.,    

Унгурян Л., 

класні керівники 1-11 

класів 

2.  Проаналізувати стан роботи щодо залучення 

всіх дітей шкільного віку до занять             

(до 03.09.2021). 

 

Харківська Я., 

Дейкун Т., 

Мартишевська Г., 

класні керівники 1-11 

класів 

3. Вжити заходи щодо повернення учнів до 

закладу освіти ( до 10.09.2021). 

Харківська Я.,            

Мартишевська Г.,  

класні керівники 1-11 

класів 

4. Надати до департаменту освіти і науки, ССД, 

міського відділення поліції списки учнів, які 

не приступили до занять без поважної 

причини на початок навчального року (до 

14.09.2021). 

Дейкун Т., 

Мартишевська Г. 

5. Надати інформацію про проведення рейду до 

ССД та міського управління освіти (до 

14.09.2021). 

Мартишевська Г. 

6. Проаналізувати умови проживання дітей у 

функціонально неспроможних сім’ях; дітей, 

які опинилися у складних життєвих 

обставинах; які проживають у сім’ях 

опікунів, надати списки дітей даних 

категорій. 

Мартишевська Г., 

Федькина О., 

Унгурян Л. 

7. Підготувати проєкт  підсумкового наказу та 

заслухати інформацію про підсумки 

проведення рейду «Урок» на нараді при 

директорі (згідно з графіком роботи). 

Мартишевська Г.В. 

                                                                                              

В.о. директора закладу                                                         Олена КУЛЬБАЧНА 
 


