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1.ПІДСУМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

У МІСТІ РАДИ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ У 2015 РОЦІ 

Проведений аналіз розвитку освітньої галузі району за 2015 рік підтверджує 

позитивну динаміку більшості її показників. Зокрема, це збереження мережі 

дошкільних , загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району, 

покращення їх матеріально-технічного забезпечення, здобутки учнів та педагогів 

на обласному та всеукраїнському рівні, посилена увага до проблем учительства 

та здоров’я учнів, дієвість організаційних заходів управлінської структури 

відділу. 

Робота відділу освіти була спрямована на вивчення та розгляд тематичних 

питань протягом навчального року та побудована відповідно до Положення та 

регламенту роботи відділу освіти. 

У 2015 році питання державної політики в сфері освіти розглядались на 

засіданні виконкому – зокрема, про хід виконання Програми розвитку загальної 

середньої освіти в Амур-Нижньодніпровському районі , про облік дітей і 

підлітків шкільного віку у 2014 році, про підготовку закладів освіти району до 

нового 2014/2015 н.р., про хід виконання Програми розвитку дошкільної освіти ; 

щодо затвердження мережі закладів освіти району з урахуванням класів, груп , 

контингенту дітей та учнів; про підготовку навчальних закладів району до нового 

навчального року та роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015/2016 н.р. 

На 4-х засіданнях ради відділу освіти розглянуто 15 питань; на 11 засіданнях 

нарад керівників закладів освіти розглянуто 71 питання. 

Проведено комплексну перевірку комунального закладу освіти « Середня 

загальноосвітня школа № 26» Дніпропетровської міської ради та « Середня 

загальноосвітня школа № 117» Дніпропетровської міської ради . 

Здійснено управлінський контроль з 13 питань (узагальнено довідками та 

наказами). Для внутрішнього оперативного керівництва за 2015 рік по відділу 

освіти підготовлено:  

 338 наказів з основної діяльності; 

 256 наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання; 

 192 накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання; 

 підготовлено та відправлено 4682 різноманітних розпоряджень, звітів , 

інформацій та листів.  

Одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності 

громадян, зацікавленості їх у вирішенні суспільних питань є право громадян 

звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування . У відділі освіти 

забезпечується реалізація конституційних прав громадян на звернення, постійно 

здійснюється контроль за виконанням Закону України «Про звернення 

громадян», проводяться заходи щодо реалізації конституційних прав громадян.  
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за 

результатами 

розгляду 

за ознакою надходження 

за формою надходження 

Протягом січня-листопада 2015 року до відділу освіти районної у місті ради 

надійшло 197 звернень з 

них 85 письмових та 112 

заявників порушували 

питання на особистому 

прийомі громадян.  

Відповідно до 

Класифікатора звернень 

громадян : 

Основні питання, які 

порушуються заявниками 

у зверненнях, є 

поліпшення матеріально-технічної бази та ремонт навчальних закладів району:  

- освітлення території, відновлення теплопостачання у дошкільних навчальних 

закладах (16 звернень); 

- нетактовна поведінка педагогічних працівників (11 звернень); 

- харчування дітей та оплата за харчування дітей (9 звернень); 

- влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів (8 звернень); 

- соціальних захист всіх учасників навчально-виховного процесу: затримка у 

виплаті заробітної плати працівникам (5 звернень); 

- вдячність за роботу працівникам закладів освіти: ДНЗ № 267 (2), ДНЗ № 348, 

СЗШ № 42 (2), НВК № 131, ФЕЛ (3). 

За звітний період не зафіксовано жодного випадку безпідставної передачі 

розгляду звернень іншим органам влади, випадків безпідставної відмови в 

задоволенні вимог заявників, проявів халатності та упередженості при розгляді 

звернень. Випадків порушення та недотримання вимог законодавства про 

звернення громадян за звітний період не було. Всі контрольні скарги розглядались 

в термін, відповідно до чинного законодавства. 

Стан роботи зі зверненнями громадян протягом листопада-грудня 2015 року 

вивчався відділом освіти в навчальних закладах району СЗШ№№ 26, 42, 55, 

НВК№ 131, ДНЗ№№94, 323. За підсумками тематичної перевірки видано наказ, 

який доведений до відома керівників на районній нараді. Загальний стан роботи 

зі зверненнями громадян відповідає достатньому рівню.  

Існуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів району гарантує 

конституційне право кожного громадянина на доступність до якісної освіти. 

Мережа закладів освіти становить 47 навчально-виховних закладів, із них: 

 дошкільних навчальних закладів -24;  

 загальноосвітніх навчальних закладів-21;  

 позашкільних закладів -2. 

Для задоволення потреб населення у районі діють дошкільні заклади різних 

типів. Серед 24 дошкільних навчальних закладів - 1 центр розвитку дитини, 6 

дошкільних навчальних закладів комбінованого типу.  

У 2015/2016 навчальному році дошкільні заклади району відвідують 5976 

вихованців ( з них 1244 раннього віку, 4732 дошкільного віку ). Зростає кількість 

дітей, зареєстрованих до дошкільних закладів району шляхом електронної 

реєстрації. На 2016 рік це - 1634 дитини. 
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Згідно із результатами обліку дітей в районі мешкає 1601 дитина 5 річного 

віку, з них охоплено організованими формами суспільної дошкільної освіти 

майже стовідсотково. 

З метою максимального охоплення дітей з особливими освітніми потребами 

різними видами дошкільної освіти створена мережа спеціальних і санаторних 

груп у дошкільних закладах. Всього в районі функціонує 17 таких груп, з них 3 

санаторних, 14 – спеціальних; в них виховується 272 дитини, що становить 7 % 

від загальної кількості дітей .  

В дитсадках району в середньому на 100 місцях виховується близько 130 

дітей. Тому середня наповнюваність груп залишається високою - 27,4 (в групах 

раннього віку – 23,0, в групах дошкільного віку – 28,9).  

Найбільша кількість дітей віком від 2 до 3 років у ДНЗ№№ 17, 21, 45, 94, 206, 

317, 323, 334, 348, 402; від 3 до 6 років у ДНЗ№№ 16, 17, 21, 45, 94, 206, 278, 317, 

334, 348, 393, 400, 401, 402. Цьогоріч ускладнили ситуацію шестирічки, які ще на 

рік залишилися у дошкільних навчальних закладах. Таких дітей у районі 

нарахували майже дві сотні (15 % від загальної кількості дітей старшого 

дошкільного віку).  

Навчання дітей здійснюється згідно із діючими комплексними та 

парціальними освітніми програмами. Для забезпечення особистісного зростання 

кожної дитини у дошкільних закладах працюють гуртки . Цією формою роботи 

охоплено близько трьох тисяч вихованців: 

 англійська мова ( ДНЗ №№ 16, 22, 86, 116, 269, 323, 348, 401, 402); 

 шахи ( ДНЗ №№ 21, 86, 90, 278, 393); 

 хореографія ( ДНЗ №№ 17, 94, 267, 278, 323, 400); 

 інші напрямки: ДНЗ № 400 (вокально-інструментальний), № 334, 348 

(«Умілі руки»), № 206 (спортивний), № 2, 21, 206, 317, 350, 393, 401 

(зображувальна діяльність), № 45, 334 (театральний).  

У всіх дошкільних навчальних закладах організовано раціональний режим 

харчування. Вартість харчування однієї дитини в день складала 23,35 грн (для 

дошкільного віку) та 14,73 грн (для раннього віку). Оплата здійснюється таким 

чином: 40% - бюджетні кошти, 60% - батьківські кошти. Безкоштовне харчування 

отримували вихованці пільгових категорій: діти - сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування , діти, батьки яких перебувають в зоні АТО, діти з 

малозабезпечених сімей, діти з багатодітних родин. Крім того, безкоштовно 

харчуються вихованці, які перебувають у санаторних групах та групах з 

порушенням зору, мовлення , ППР.  

Ефективність комплексних заходів відділу та закладів освіти щодо 

підвищення інтелектуального й освітнього рівня школярів підтверджена 

результатами державної підсумкової атестації, кількістю випускників шкіл, які 

нагороджені золотими й срібними медалями, похвальними грамотами й листами, 

а також кількістю випускників, які продовжують навчання у вищих навчальних 

закладах 3-4 рівнів акредитації.  

У 2015/2016 н.р. в середніх загальноосвітніх навчальних закладах було 

укомплектовано 426 класів (середня наповнюваність класів – 29,2 ) із кількістю 

учнів 12449 учнів .  
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17 ЗНЗ (№№ 8, 42,44, 55, 56, 57, 64, 68, 86, 114, 115, 116, 117, 131, 133, 134, 

142, фінансово-економічний ліцей) мають статус загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою навчання . СЗШ№43 заклад з українською мовою 

навчання та забезпечує навчання двома мовами , з російською мовою навчання – 2 

ЗНЗ ( СЗШ №№ 18, 26). Відкрито 42 групи подовженого дня ( в них 1260 учнів 

початкових класів). 

Протягом 2014/2015 н.р. працювало 33 групи подовженого дня, 415 

навчальних класів із середньою наповнюваністю 28,7 учнів. В ЗНЗ району 

навчалось 11846 школярів, серед них 9 школярів навчались на екстернатній формі 

навчання та 43 на індивідуальній формі . Відділом освіти було виділено 503 

навчальні години для навчання учнів на індивідуальному навчанні , серед них 29 

дітей-інвалідів.  

П`ятий рік в навчальних закладах району функціонують класи для 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, введені посади 

асистентів вчителів для супроводу цих дітей (ЗНЗ№8,44,64,131,142). У 2015/2016 

навчальному році відкрилися ще два інклюзивних класи в СЗШ№68 та СШ№ 115. 

Районною психолого-медико-

педагогічною консультацією у 2015 році 

здійснено діагностичне обстеження дітей 

з вадами психофізичного розвитку, які 

потребують своєчасної корекційної 

допомоги, проведено 25 засідань 

РПМПК (11-стаціонарних та 14-виїзних), 

обстежено 250 дітей. Протягом року 

спеціалістами РПМПК надано 364 

консультації батькам дітей з особливими 

освітніми потребами, педагогам, спеціалістам служб з питань особливостей 

розвитку та пізнавальної діяльності дитини та програми найбільш сприятливого 

навчання. 

640 випускників 2015 року отримали атестати про повну загальну середню 

освіту; з них 8 золотих медалістів та 10 – срібних. Свідоцтва про базову загальну 

середню освіту отримали 993 учня, у т. ч. із відзнакою – 28.  

Позашкільну освіту району забезпечують Будинок творчості дітей та 

юнацтва та Центр художньо – естетичної творчості учнівської молоді. За 

результатами роботи ПНЗ протягом 2015 року відмічається збільшення 

чисельності вихованців ЦХЕТУМу. Так кількість дітей на 15.09.2015 р. становить 

604 вихованця, це свідчить про результативну роботу закладу щодо підвищення 

престижу позашкільної установи. 
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Відповідно до основних напрямків діяльності в позашкільних навчальних 

закладах організовано роботу гуртків. Аналіз зайнятості вихованців ПНЗ показав, 

що найбільший відсоток дітей відвідують гуртки художньо-естетичного 

напрямку. 

Відділом освіти проведено аналіз охоплення учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів позашкільною освітою. Загальний відсоток охоплення учнів 

позашкільною освітою по району становить 70%. 

Основним показником діяльності закладу є якість знань учнів, а одним із 

показників якості надання освітніх послуг є результати навчального року: річні 

оцінки, результати ДПА; середній бал атестата, результати вступної кампанії до 

ВНЗ; результати ЗНО. 

У початковій школі 

результати навчальної 

діяльності 1168 учнів 

четвертих класів з 

української мови (мова і 

читання) та математики 

підлягали державній 

підсумковій атестації.  

Найвищий результат з 

читання показали учні СШ №115 (98% якості знань), 1 учень (2%) СЗШ №114 

отримав оцінку початкового рівня. При складанні державної підсумкової атестації 

з української мови найкращий результат показали учні СЗШ №117 (97% якості 

знань), знання початкового рівня показав 1 учень СЗШ №26. Аналіз результатів 

складання ДПА з математики показав, що найвищий рівень знань показали учні 

НВК №57 (95% якості знань). 10 учнів СЗШ № 26 (14%) отримали оцінки 

початкового рівня знань. 

У 2015 році Український 

центр оцінювання якості освіти 

склав рейтинг загальноосвітніх 

закладів за результатами 

зовнішнього оцінювання з 

української мови і літератури. 

Фінансово-економічний ліцей 

став одним із п’яти шкіл (84 

місце) м. Дніпропетровська, які 

увійшли до ста кращих 

навчальних закладів України за результатами ЗНО-2015 з української мови. 

http://osvita.ua/test/
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Відділом освіти був проведений детальний аналіз результатів державної 

підсумкової атестації з української мови, яка вперше проводилась у формі ЗНО. 

Найкращі результати показали учні фінансово – економічного ліцею, НВК №57 та 

СШ №134. 95% ліцеїстів отримали оцінки достатнього та високого рівнів і тільки 

5% - оцінки середнього рівня; учні НВК №57 отримали 14 оцінок (22%) високого 

рівня і 1 оцінку (2%) початкового рівня, а учні СШ №134 отримали 12 оцінок 

(33%) високого рівня, 18 оцінок (50%) достатнього і 2 (6%) початкового рівня. 

Нажаль з 635 випускників 82 учні (13%) отримали бали початкового рівня, а 

значить не набрали бали для вступу у вищі навчальні заклади і втратили шанс на 

отримання вищої освіти. 246 учнів (39%) отримали бали середнього рівня, 223 

учні (33%) – достатнього рівня і тільки 79 учнів (12%) отримали бали високого 

рівня. Так учні ЗНЗ №№56, 68, 117 показали низькі результати при складанні 

державної підсумкової атестації з української мови. Вони не отримали жодної 

оцінки високого рівня, а балів початкового рівня отримали 10 учнів (48%) СЗШ  

№56, по 8 учнів СЗШ №68 (47%) та СЗШ №117 (35%). Це свідчить про низький 

рівень знань випускників шкіл, недостатню роботу вчителів - предметників. 

Якість освіти пов’язана із результативністю навчально-виховного процесу, 

складовою якого є якість навчальних досягнень учнів та їх об’єктивне 

оцінювання. Проведений відділом освіти аналіз об’єктивності оцінювання 

навчальних досягнень учнів за підсумками ДПА з української мови у порівнянні 

із річним оцінюванням виявив суттєві недоліки.  

Маємо фактичне завищення оцінок з вказаного предмету майже у половині 

навчальних закладах району . Найвищий показник розбіжності між річним 

оцінюванням та ДПА, а саме завищення балів маємо в СЗШ№№ 117 та 115( 48%), 

СЗШ№№42 (47%), 86 (36%), 44 (35%) та заниження балів на 19% в СШ№134. 

Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень випускників підтверджує 

несуттєва розбіжність між оцінюваннями в ФЕЛі (3%), СЗШ№№ 56 (5%), 26 (6%).  

Треба зазначити, що претендентами на отримання золотих та срібних 

медалей були 20 випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Але після 

складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 2 учні СЗШ 

№26 та 116, що складає 10%, не підтвердили свої оцінки з предмету, і не 

отримали медалі, а учень ССЗШ №142 отримав бал достатнього рівня і відповідно 

замість золотої – срібну медаль. 

Відділом освіти був проведений порівняльний аналіз річного оцінювання та 

балів, отриманих медалістами під час складання сесії ЗНО. Прикро, але тільки 

п’ять випускників з 18 отримали бали, вищі ніж 175 балів. При чому 7 чоловік 

мають низькі бали з англійської мови.  
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Під час складання зовнішнього незалежного оцінювання 6 випускників ЗНЗ 

району отримали оцінки 200 балів: Касьяненко Ірина (СШ №134, з української 

мови та літератури , вчитель Федющенко Людмила Федорівна), Недбало Єгор 

(ФЕЛ, з математики, вчитель Сапачова Тетяна Григорівна), Оленіна Катерина 

(НВК№131, з математики, вчитель Гнезділова Тетяна Михайлівна); Трембач 

Марія, Богдашевська Марія, Ніколаєва Валерія (НВК№57, з математики, вчитель 

Компанієць Олена Алимівна). 

Аналіз успішності 

навчальних досягнень учнів за 

результатами річного 

оцінювання у 2014/2015 н.р. 

показав, що всі учні 2-4-х класів 

засвоїли навчальні програми на 

високому рівні крім СЗШ№116 

(41,6%, що відповідає 

достатньому рівню знань). Учні 5-9-х класів засвоїли навчальні програми на 

високому, достатньому та середньому рівнях крім СЗШ№8 (29,7%), СЗШ№68 

(25,4%), СЗШ№86 (28,3%), що відповідає початковому рівню навчальних 

досягнень учнів.  

Увагу навчальних закладів звернено на те, що майже 50% учнів 10-11-х 

класів в ЗНЗ району мають результати навчальних досягнень лише на 

початковому рівні - СЗШ№18 (26%), СЗШ№42 (27,9%), СШ№44 (28,2), СЗШ№56 

(28,9%), СЗШ№64 (29,2%), СЗШ№68 (11,8%), СЗШ№114 (29,2%), СЗШ№116 

(17,4%), СЗШ№117 (22,9%), ССЗШ№142 (24,7%). Найкращі показники мають 

старшокласники ФЕЛ (65% якість знань), НВК№131 (57,5%), НВК№57 (56,3%). 

Загальний показник якості знань учнів 2-11-х класів по району відповідає 

достатньому рівню – 12 ЗНЗ (8, 18, 26, 44, 56, 64, 86, 114, 115, 117, 133, 142). На 

високому рівні якість знань учнів в 7 ЗНЗ (42, 43, 55, 57, 131, 134, ФЕЛ), на 

середньому рівні в СЗШ№68 та СЗШ№116. Найвищий показник якості знань 

мають учні НВК№57, 131, ФЕЛ, найнижчий показник в учнів СЗШ№№ 68, 116, 

117. 

Пріоритетним напрямом навчальних закладів району є продовження 

інноваційної діяльності, що реалізується через педагогічні експерименти та 

проекти, які здійснюються на регіональному, всеукраїнському, міжнародному 

рівні. У 2015 р. до нових проектів долучились учні та педагоги ССЗШ №142 . Це 

всеукраїнський проект «Соціально – педагогічне проектування розвитку 

обдарованості учня в системі взаємодії учасників НВП» та науково-методичний 

проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського 

суспільства». Знаковими подіями 2015 року стали: 

 участь у обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян 

Дніпропетровщини-2015» - СШ №44, СШ №55, НВК №131, СШ №115, СШ 

№134, ССЗШ №142 (Золота медаль), ФЕЛ; 

 участь у Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти - 2015» -СШ №44, 

СШ №55, НВК №131, СШ №134, ССЗШ №142 (Золота медаль), ФЕЛ ; 

«Інноватика в сучасній освіті - 2015» - СШ №44, НВК №131, ССЗШ№142 

(Золота медаль), ФЕЛ ( Золота медаль). 
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У 2015 році 350 учнів стали переможцями міських предметних олімпіад ( І 

місце - 54, ІІ – 119, ІІІ – 177). Аналізуючи результативність міських олімпіад, слід 

зазначити, що стабільно високі результати мають учні фінансово-економічного 

ліцею (69 переможців), НВК №57 (50), НВК №131 (48).  

Досить високі результати показали також учні ЗНЗ №44( 22 переможці), 

СЗШ №43 (18 переможців),СШ №55 (17 призерів),СШ №115 та СШ №134 (по 16 

призерів), СЗШ №42 та СЗШ №56 (по 15 призерів ),ССЗШ№142 та СЗШ №133 (по 

14 переможців). 

Учні району успішно вибороли у 2015 році призові місця в обласних 

олімпіадах - 40 переможців. В обласному етапі Всеукраїнських олімпіад високий 

результат отримали учні ФЕЛ (17 переможців), НВК №57(8 переможців), НВК № 

131(4 переможці), СШ №115 (3), СЗШ №26(2), СЗШ №43(1), СШ №44(1), СЗШ 

№64(1), СЗШ №133(1), СШ №134(1), ССЗШ №142(1). 

Однією з форм роботи з творчо обдарованою молоддю у 2015 залишалась 

науково-дослідницька робота в Малій академії наук України (МАН). 24 учні 

загальноосвітніх навчальних закладів району стали призерами ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України : ФЕЛ (11 переможців), НВК№57 (4 ), НВК №131(6), СЗШ 

№43(1), СЗШ №114 (1), СЗШ №116 (1). А два учні (ФЕЛ , НВК №57) стали 

призерами ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України. 

З метою вдосконалення та сприяння якісним показникам у розвитку 

позашкільної освіти, забезпечення організованого і змістовного дозвілля дітей та 

учнівської молоді, упродовж року позашкільними та загальноосвітніми закладами 

проведено районні організаційно-масові заходи та конкурси за довгостроковими 

комплексними програмами. Найкращі показники, за підсумками участі у 

програмах: 

«Степова Еллада». Призери конкурсів-«Формула успіху» (НВК №57, СШ 

№134), «Півгодинки на цікавинки » (ЗНЗ №№ №115, 18, 114 , 42,117,133, 134), 

«Відкрий для себе Україну» (ЗНЗ №№131, 115, 86), «Інтелектуальні баталії» 

(ЗНЗ №№57, 26, 64 , у міському етапі конкурсу команда НВК №57 посіла ІІ місце; 

«МАКСИМА» (ЗНЗ №№ 43, 142, 44), «За газетними рядками – справи юначі» 

(ЗНЗ №№ 117, 133,131, 64, 134). 

«Сонячні грона». Призери конкурсів:- «На крилах пісень» (ЗНЗ №№ 43, 142, 

8, 68, 131, 8 (переможці міського туру), «Театральні обрії» (СЗШ №8, БТДЮ 

театр естради «Посмішка»), «Зоряне коло» (БТДЮ, ЦХЕТУМ, ЗНЗ №№ 8, 26, 42, 

43, 44, 55, 56, 57, 64, 68, 86, 114, 115, 116, 117, 131, 133, 134, 142; дипломанти 

міського конкурсу «Зоряне коло» (ЗНЗ №№ 57, 134, 26, 86, 131, 134, 142, БДТЮ, 

ЦХЕТУМ), «На подіумі юнь, краса, гармонія» (ЗНЗ №№ 133, 142, 131), 

«Наддніпрянські джерела» - переможець міського фестивалю ССЗШ №142. 

«Проліски». Призери конкурсів: Фестиваль дитячої екотворчості ЗНЗ №№ 

142, 131,114 (на міському фестивалі ССЗШ № 142 посіла ІІ місце) , міська 

екологічна виставка «Замість ялинки – зимовий букет» (ЗНЗ №№ФЕЛ, 68,42, 

ЦХЕТУМ, 42, 64, 114, 115, 142, 133, 134, всі переможці районного етапу стали 

призерами міського етапу конкурсу) , міська виставка «Мій рідний край – моя 

земля» (переможці міського конкурсу ЗНЗ №№ 68,44, 57, БТДЮ, грамоти з 
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призами отримали ЗНЗ №№ 42, 68, 44, 57, БТДЮ; грамоти за кращу творчу 

роботу - ЦХЕТУМ), «Зоотурнір ерудитів» (на міському конкурсі учень СШ №134 

посів І місце), виставка-конкурс «Знай, люби, бережи» (переможцями міського 

конкурсу стали: ЦХЕТУМ, НВК №131, БТДЮ) . 

«Ярина». Призери конкурсів: «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже…» 

(лауреатами міського фестивалю стали вихованці театру естради «Посмішка» та 

театральної студії «Кредо» Будинку творчості дітей та юнацтва), «Наддніпрянські 

замальовки» (ЗНЗ №№8, 56, 131), міська виставка «Дебют» ( 12 вихованців 

БТДЮ отримали посвідчення підмайстрів); міська виставка «На кращого юного 

майстра народних ремесел» БДТЮ переможець у номінації «Народна вишивка» 

та «Петриківський розпис», обласна виставка «На кращого юного майстра 

народних ремесел», переможець у номінації «Народна вишивка» БДТЮ; «Знай, 

люби, бережи» переможці міського етапу ЦХЕТУМ, БТДЮ, ЗНЗ №№42, 64, 56, 

114, 131; міське свято «Собори наших душ» Номінація «Декоративно-вжиткове 

мистецтво» (ЗНЗ №№44, 55, 57, 68, 86, 115, 117, 131, 134, ЦХЕТУМ , БТДЮ); 

номінація «Юні художники» (ЗНЗ №№56, 57, 64, 117, 131 , БТДЮ); номінація 

«Поезія, проза» (ЗНЗ №№ 43, 44, 57, 117, 131, 142, ФЕЛ). 

«Крок у майбутнє» гран-прі міського етапу конкурсу СЗШ № 133; міська 

виставка з вишивки «І на тім рушникові» переможці ЗНЗ №№ 42,44, 55; обласна 

виставка «Знай і люби свій край» номінація «Декоративно-вжиткове мистецтво» 

ЗНЗ №№ 42, 55, 57, 68, 86 , 115, 131 , БТДЮ; номінація «Живопис» НВК № 57, 

ЦХЕТУМ. Обласна виставка науково-технічної творчості та прикладного 

мистецтва « Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» ( ЗНЗ №№ 55, 57, 68, ФЕЛ 

та БТДЮ). 

У 2015 році в усіх навчальних закладах району було створено умови для 

забезпечення рухової активності школярів в обсязі 8-12 годин на тиждень. Всі 

учні молодших класів стали учасниками проекту «Фізкультурна перерва» та 

проведення ранкової гімнастики як щоденного компоненту навчальної програми. 

Протягом 2014/2015 навчального року у рамках районної олімпіади «Сузір’я 

спорту» проведені змагання з різних видів спорту. Це волейбол, баскетбол, 

стрітбол, міні - футбол, «Старти надій», «Шкіряний м’яч». За підсумками 

районної олімпіади І місце посіли команди шкіл №142 та 26; ІІ місце – СЗШ 

№133, 42; ІІІ місце – НВК №131, СЗШ №8 та СШ №134. 

Команда юних футболістів ССЗШ №142 (2002 , 2003 р.н.), вчитель Кутовий 

І.В. виборола 1 місце у міських та обласних змаганнях на призи клубу «Шкіряний 

м’яч» та зайняла ІІІ місце у Всеукраїнських змаганнях у м.Києві. 

На базі СШ №44 проведений районний та міський тури Всеукраїнського 

конкурсу вікторини «Знавець Олімпійського спорту». Переможцем міського туру 

в старшій віковій групі став учень 9-го класу Фінансово – економічного ліцею 

Срібненко М., а в молодшій групі – учень СЗШ №133 Філіпенко Т.  

Адміністрація та вчителі ССЗШ №142 на високому рівні організовували 

проведення на базі школи міського туру Всеукраїнських змагань «Олімпійське 

лелеченя». Команда ССЗШ №142 стала переможцями в міському етапі змагань. 

Крім того колектив вчителів ССЗШ №142 прийняв активну участь у конкурсі на 

кращий стан фізичного виховання, посів І місце у міському та обласному етапах 
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та представляв місто Дніпропетровськ у Всеукраїнському етапі конкурсу. Серед 

шкіл з кількістю учнів більше 700 ССЗШ №142 посіла ІІІ місце. 

На постійному контролі відділу освіти перебуває питання організації 

харчування дітей. Згідно із аналізом стану організації харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів району на початок 2015/2016 навчального 

року всіма видами харчування охоплено 12032 (97%) учнів, гарячим харчуванням 

– 10895 (88%).  

Учні 1-4 класів (5 639 учнів) стовідсотково охоплено гарячим харчуванням, 

за винятком учнів, які навчаються за індивідуально формо навчання . 5252 учня 5-

9-х класів охоплено усіма видами харчування , що складає 95%, гарячим 

харчуванням – 4489 учнів (81 %); учнів 10-11 класів – 1147 осіб (90%), гарячим 

харчуванням – 828 осіб (65%). 

Організовано безоплатне харчування учням пільгових категорій: 

- 1 дитина, потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 97 дітей з малозабезпечених родин; 

- 858 дітей з багатодітних родин; 

- 12 дітей, які навчаються за інклюзивною формою навчання; 

- 97 дітей, батьки яких є учасниками АТО. 

В навчальних закладах району навчалося та виховувалося 2087 дітей, які 

потребують соціальної уваги та 

підтримки. Протягом 2015 року діти 

пільгових категорій були забезпечені 

безкоштовним харчуванням 

(відповідно до чинного 

законодавства), 95 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування отримували пільгові 

проїзні квитки на міський 

електротранспорт (на підставі заяв 

опікунів), 42 учні отримали Єдині квитки.  

107 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечено 

шкільною формою та 109 дітей зазначеної категорії спортивною формою. Усі діти 

залучались до участі у культурно-масових заходах, до відвідування театрально-

концертних закладів міста та до занять у гуртках і секціях.  

Значну увагу в освітніх установах району приділяють організації роботи з 

безпеки життєдіяльності, попередження травматизму учнів та вихованців як у 

навчально-виховному процесі, так і у побуті. Але разом з тим у 2015 році у 

навчальних закладах району зареєстровано 24 нещасних випадки . Під час 

навчально-виховного процесу сталось 16 випадків травматизму (у 2014 році – 15 

випадків), з них - 10 з учнями шкіл та 6 з вихованцями дошкільних навчальних 

закладів.  

Найбільше травм під час навчально-виховного процесу зазнали учні СЗШ 

№№ 86, 116 та вихованці ДНЗ № 45 (по 2 випадки), по 1 випадку у СЗШ №№ 42, 

44, 64, 115, 117, НВК № 131 та у ДНЗ №№16, 90, 350, 334. 
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Два учні (9 та 10 класу) навчальних закладів №№ 44 та 86 отримали травми 

під час участі в районних змаганнях. Дві травми отримали учні 7 та 9 класів СЗШ 

№ 42 та 117 на перерві внаслідок сутички. Під час репетиції свята виникла 

сутичка між учнями 2 класу НВК №131.  

Після закінчення уроку фізкультури під час повернення зі стадіону до будівлі 

закладу отримали травми 2 учні 5 класу СЗШ № 116. Внаслідок особистої 

необережності отримали травму учениця 5 класу СЗШ № 64 та учениця 2 класу 

СЗШ № 86. Під час гри внаслідок необережності отримала травму учениця СЗШ 

№ 115. 

У дошкільних навчальних закладах №№ 16, 45, 90, 334, 350, зареєстровано 

травми, які трапились під час різних видів діяльності: 1 - під час прогулянки (ДНЗ 

№ 16), 3 – під час ігор (ДНЗ № 45, 90, 334), 1- під час переміщення – ДНЗ№№45, 

350. 

Упродовж 2015 року також зареєстровано 8 нещасних випадків 

невиробничого характеру. Найбільша кількість випадків травматизму, а саме 6, 

стались під час дорожньо-транспортних пригод (75 % від загальної кількості): 

СЗШ№№ 44(2),115, 116, 142, НВК № 57. Два випадки травматизму зі 

смертельними наслідками отримали учні ССЗШ № 142. У кожному навчальному 

закладі проведено розслідування вищезазначених травм згідно із нормативними 

документами, вивчено причини їх виникнення, здійснено аналіз та профілактичні 

заходи 

З метою проведення оздоровчої літньої кампанії, забезпечення сприятливих 

умов для якісного, змістовного відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2015 

року відділом освіти на базі 20 навчальних закладів району було організовано 

функціонування 25 пристосованих дитячих таборів відпочинку.  

На базі ЗНЗ №№ 26, 43, 115, 134, 142 протягом червня-липня функціонували 

по два табори. Всього відпочинком було охоплено 1639 дітей, що складає 31 % 

від загальної кількості учнів 1-4 класів . Найбільший відсоток охоплення 

відпочинком учнів початкових класів в СЗШ№ 18 (48%), 116 (47%), 68 (45%), 114 

(45%), 117 (43%), найменший в СШ№134 (11%) та ССЗШ№142 (15%). 

Особлива увага педагогічних колективів зверталась на необхідність 

залучення до відпочинку дітей , що потребують особливої уваги та підтримки. 

Всього до змістовного організованого відпочинку протягом червня-липня 2015 

року було залучено 792 дитини з числа обдарованих і талановитих та тих, що 

потребують особливої уваги та підтримки , з них: 

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування- 4 (ЗНЗ№ 42, 68, 

117. 131) ; 

 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 84 (всі ЗНЗ крім СШ№44); 

 талановитих та обдарованих дітей – 144 ( всі ЗНЗ крім СШ№64); 

 дітей-інвалідів –7 ( ЗНЗ№ 18, 43, 44, 55, 115); 

 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС- 3 (ЗНЗ№ 133,142); 

 дітей з девіантною поведінкою – 7 (СЗШ№56); 

 дітей в СЖО –3 (ЗНЗ№ 64,133); 

 дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 505; 

 діти, батьки яких загинули під час участі у проведенні АТО-2 (СЗШ№№42, 

86); 
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 діти вимушених переселенців із зони АТО та тимчасово окупованої території 

– 22 (ЗНЗ№№ 8, 43, 44, 55, 56, 57, 68, 116, 117, 131, 142); 

 діти, батьки яких беруть участь у проведені АТО – 12 (ЗНЗ№№ 8, 26, 42, 43, 

44, 68, 115, 117, 134). 

Найвищий відсоток залучення до відпочинку дітей молодшого шкільного 

віку пільгових категорій у пришкільних таборах складає в ССЗШ№ 142 

(«Чарівний дзвіночок») - 100%, СЗШ№ 56 («Променистий») - 75%, СШ№ 134 

(«Мальва») - 70%, СЗШ№ 42 («Сонячна галактика») – 64%, СШ№ 55  

(««Барвінок») – 61% та СЗШ№68 («Дивосвіт») - 60 %. Найменший показник по 

залученню до відпочинку дітей, що потребують особливої уваги та підтримки в 

СЗШ№86 («Мрія»)- 22% від загальною кількості учнів, залучених до відпочинку. 

Взагалі через систему освіти влітку 2015 року було охоплено відпочинком: 

 1639 ( заплановано 1630) дітей у пристосованих дитячих таборах відпочинку 

з денним перебуванням на базі ЗНЗ району. На оплату за харчування учнів у 

таборі виділено всього 845,242  тис.грн. , з них 418,751 тис. грн. (бюджетні 

кошти) та 426,491 тис.грн. (залучені кошти); 

 20 учнів з числа активних учасників спортивних змагань, інтелекутальних 

конкурсів та переможці предметних олімпіад отримали путівки у ДОТ 

ім.Володі Дубініна всього 63,04 тис.грн.( бюджетні кошти). 

Всього обсяги фінансування складають 481,791 тис.грн. (бюджетні кошти), 

426,491 тис.грн ( залучені кошти) разом - 908,282 тис.грн. 

Особлива увага приділялась організації харчування дітей. В пришкільних 

таборах було організоване 3 – х разове харчування на суму 34,40 грн ( з них 17,20 

грн бюджетні кошти та 17,20 грн батьківські кошти). Вживались заходи щодо 

безпечного перебування дітей у пришкільних таборах. У більшості пришкільних 

таборів виховна робота базувалася на розвитку дитячої колективної творчості і 

полягала у проведенні кожного дня змістовної тематичної справи, занять у 

гуртках за інтересами, навчанню плаванню вихованців пришкільних таборів на 

базі басейну ССЗШ№142 (СЗШ№№ 86, 68, 64, 26, 18, 131, 142, 133) . 

З метою зацікавлення та мотивації дітей до подальшого оволодіння 

іноземними мовами на базі дитячих закладів відпочинку району (18, 26, 42, 86, 68, 

64, 43, 8, 131, 57, 133, 142, 114, 115, 117) були створені мовні групи. Під час 

перебування у пришкільних таборах відпочинку діти здобували необхідні мовні 

навички. Заняття проходили в інтерактивній формі. В рамках проекту «English 

With Fun» ( англійська з радістю), вихованці таборів «Соняшник» та «Мальва» в 

СШ№134 мали можливість спілкуватися іноземними мовами із волонтерами з 

Марокко, Таїланду, Єгипту та Малайзії (за договором із міжнародною 

волонтерською організацією «Айсек»).  

За підсумками районного огляду-конкурсу відзначено роботу дитячих закладів 

відпочинку при ЗНЗ№131 ( Дивограй») , 42 («Сонячна галактика») , 117 

(«Ромашка»), 133 («Веселкова країна») 56 («Променистий»), 115 («Сонячна 

галявина»).  

Важливе місце в системі виховної роботи навчальних закладів посідає 

превентивне виховання. У загальноосвітніх навчальних закладах району станом 

на 31.12.2015 на обліку перебувало 65 сімей, що опинилися у складних життєвих 



 15 

обставинах, в них 90 дітей із числа учнів шкіл та 151 учень, які перебували на 

внутрішньому шкільному обліку та потребують посиленої педагогічної уваги. 

Аналіз статистичних даних щодо рівня підліткової злочинності (за 

матеріалами, поданими КМСД РВ ДМУ) засвідчив, що протягом 2015 року до 

ОВС м. Дніпропетровська було доставлено : 

 за скоєння злочину – 4 учні зі шкіл району (ЗНЗ№ 44, 116) ; 

 за скоєння правопорушення – 9 учнів зі шкіл району (ЗНЗ № 42 (2), 44, 64 (5), 

142). 

 за скоєння інших протиправних дій (самовільне залишення домівки) – 4 учні 

(ЗНЗ №№42,68(2), 114). 

За статистичними даними найбільша частка припадає на злочини 

корисливого спрямування: 3 крадіжки та пограбування ( ЗНЗ № 116), один злочин 

проти життя та здоров’я (СЗШ № 44) . Серед злочинів та правопорушень, що 

скоїли учні шкіл району: 

 паління – 4 (ЗНЗ№ 44, 64(3)); 

 насилля в родині – 1 (СЗШ № 42); 

 розпиття алкогольних напоїв – 2 ( СЗШ№ 64); 

 ухід з дому – 4 (СЗШ№68(2), СЗШ №42, СЗШ №114); 

 дрібне хуліганство – 2 (СЗШ №42, ССЗШ №142); 

За 2015 рік зареєстровано збільшення кількості правопорушень в СЗШ№ 42, 

64,116,142 та зменшення кількості правопорушень в СЗШ№ 18, 55, 68, 117. 

Результативність діяльності навчальних закладів в значній мірі залежить від 

кадрового ресурсу працівників. А тому в районі систематично проводиться 

робота, спрямована на покращення кадрового забезпечення загальноосвітніх 

закладів.  

На сьогодні у системі освіти 

району навчально-виховний процес 

забезпечують 1344 педагогічних 

працівники.  

Актуальним залишається 

питання здобуття повної вищої 

освіти вчителями початкових класів 

та вихователями дошкільних 

навчальних закладів. Близько 30% 

вихователів дитячих садків мають 

педагогічну нефахову освіту.  

Відслідковується омолодження 

педагогічних колективів. Кількість молодих спеціалістів зі стажем до 3-х років 

поступово збільшується (за останні три роки цей показник зріс з 9% до 11 %); 

водночас кількість досвідчених педпрацівників (понад 20 років) залишається 

високою – 45% у порівнянні з 48% минулого року. 

Поступово налагоджується робота щодо орієнтації учнів на педагогічні 

професії, підтримки зв’язків з вищими навчальними педагогічними закладами. 

За показниками 2015 року 41 випускник загальноосвітніх навчальних закладів 

вступив до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів на педагогічні 

Кадровий потенціал освітян району-2015 рік 

Всього працюють 1344 

З вищою освітою 980 

В
и
щ

а
 о

св
іт

а
 Вища кваліфікаційна категорія  487 

Перша кваліфікаційна категорія 113 

Друга кваліфікаційна категорія 135 

Кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст» 

245 

Без категорії 364 

Учитель-методист 216 

Вихователь – методист 41 

Керівник гуртка – методист 12 

Старший учитель 137 

Старший вихователь 0 
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спеціальності (у порівнянні: 32 у 2014 році), з них – 34 на бюджет; 7 – на 

контракту форму навчання. 

Для стимулювання безперервної фахової та загальної освіти у 2014/2015 

навчальному році було проведено атестацію педагогічних працівників. 

Нововведенням цього навчального року була робота атестаційних комісій та 

педагогічних працівників, які підлягали атестації, у науково-педагогічному 

проекті «Електронна атестація педагогічних працівників» . Таким чином, за 

підсумками атестації педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році 

атестувалося 293 педагоги закладів освіти району, що становить 22,12% від 

загальної кількості педагогічних працівників. 

У 2015 році вперше відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників було проведено атестацію керівних кадрів на 

відповідність займаній посаді:  

 4 директори загальноосвітніх навчальних закладів ; 

 7 завідувачів дошкільних навальних закладів ; 

 13 заступників директора загальноосвітніх навчальних закладів . 

Загалом спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості 

педагогів, які мають повну вищу освіту – 932 (за останні три роки показник зріс з 

69% до 74%). Результатом удосконалення педагогічної майстерності є участь 

вчителів у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року». У 2015 році 

3 педагоги (ЗНЗ № 42, 55, 115) стали переможцями, а 2 (ЗНЗ №№ 44, 68) 

лауреатами міського етапу конкурсу (у порівнянні з участю без перемоги у 2014 

році). Вчитель історії СЗШ № 42 Понурко Сергій Олександрович виборов І місце 

на міському та обласному етапах конкурсу. 

Відповідно до нового Порядку державної атестації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів у 2015 році проведено 

атестацію п’яти закладів освіти району - НВК№57, ЦХЕТУМ, ДНЗ № 90, 393, 269 

з оприлюдненням матеріалів публічної презентації діяльності закладів за звітній 

період. 

Крім зазначених вище питань, результативність освітньої діяльності 

навчальних закладів в районі вивчалась та аналізувалась за такими напрямками: 

 вивчення стану викладання предметів та проведення експертних 

контрольних робіт з історії України та української мови: 

  історія України (СЗШ№18, 55, 64, 134) . Якісні показники навчальних 

досягнень  учнів 10-х класів відповідають високому рівню в СШ№55, 

достатньому рівню в СШ№134, середньому рівню в СЗШ№18 ; 

 українська мова (СЗШ№№ 42, 44, 68, 86, 115). Якісні показники 

навчальних досягнень  учнів 7-8-х класів відповідають високому 

рівню в СШ№115, СЗШ№№42,68, достатньому рівню в СШ№44 та 

середньому рівню в СЗШ№86. 

 організація роботи навчальних закладів району під час шкільних канікул  в 

ЗНЗ№№ 18, 26, 43, 68, 114, 116, 142, ФЕЛ на достатньому рівні; 

 дотримання чинного законодавства в частині забезпечення здобуття 

дітьми і підлітками шкільного віку повної загальної середньої освіти 

перевірялось в СЗШ№№ 114,86,43,131,133. Суттєвих порушень не виявлено, 

http://osvita.ua/legislation/other/46126/
http://osvita.ua/legislation/other/46126/
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але відзначені недоліки щодо контролю класними керівниками обліку 

відвідування учнями навчальних занять у всіх закладах; 

 стан ведення шкільної документації в ЗНЗ№№ 44,56,131,133,134,ФЕЛ на 

достатньому рівні; 

 дотримання вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 було перевірено у 

навчальних закладах району №№ 43,117,86, ФЕЛ, 56, 44, 114, 68, 8, 116, 142, 

115,18 . Порушень дотримання чинного законодавства не виявлено; 

 функціонування пристосованих закладів відпочинку таборів з денним 

перебуванням перевірялось в усіх навчальних закладах району. Відзначено 

роботу пристосованих дитячих закладів відпочинку «Олімпік» (СЗШ№8), 

«Перлина» (СЗШ№26), «Сонячна галактика» (СЗШ№42), «Променистий» 

(СЗШ№56), «Вітрила мрій» (СЗШ№64), «Дивосвіт» (СЗШ№68), 

«Струмочок» (СЗШ№114), «Сонячна галявина» та «Лісова галявина» 

(СШ№115), «Літоцвіт» (СЗШ№116), «Ромашка» (СЗШ№117), «Дивограй» 

(НВК№131), «Веселкова країна» (СЗШ№133), «Соняшник» та «Мальва» 

(СШ№134), «Чарівний дзвіночок» (ССЗШ№142) з організації змістовного 

дозвілля школярів; 

 стан організації роботи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій 

в СЗШ№№ 42,43,44,114 на достатньому рівні, в ССЗШ№142- на середньому 

рівні; 

 стан та ефективність виховного процесу в класному колективі. Аналіз 

роботи класних керівників  в ЗНЗ№№ 8, 56, 68, 142 засвідчив , що організація 

виховного процесу в навчальних закладах району ведеться на достатньому 

рівні; 

 стан роботи ЗНЗ№№ 43, 55, 64, 86, 134 з питань профілактики 

правопорушень. Відзначено високий рівень роботи з профілактики 

правопорушень в СШ№134, достатній рівень в СЗШ№43, 64,86 та вказано на 

суттєві недоліки у роботі СШ№55; 

 контроль за виконанням Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із 

сім’ями, які опинились у СЖО в СЗШ№№44, 56, 64, 116. Відзначено високий 

рівень організації роботи в СЗШ№56 та достатній рівень в СЗШ№№ 44, 64, 

116; 

 організація контролю за навчальною діяльністю учнів на високому рівні в 

СЗШ№ 8, ФЕЛ та на достатньому рівні- СЗШ№55, 68, 86, 133. 

Протягом 2015 року на базі загальноосвітніх закладів району були проведені: 

  1 всеукраїнський семінар в ССЗШ№142; 

  1 науково-практична конференція в СШ№134;  

  3 обласних семінари ( СШ№115, ССЗШ№142); 

  12 міських семінарів (42, 55, 56, 115, 131, 134, 142) . 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ РАЙОНУ 

1. Удосконалення системи роботи з педагогічними кадрами, забезпечуючи 

безпосереднє зростання рівня педагогічної майстерності освітян району 

через координацію зусиль методичних структур різного рівня. 

2. Забезпечення соціального захисту педагогічних працівників з метою 

утвердження високого статусу та престижу професії вчителя. 

3. Налагодження партнерських стосунків між педагогами, учнями, 

батьками, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної 

відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного, 

духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів. 

4. Контроль питання «фахової відповідності вчителя» посаді, яку він 

обіймає. 

5. Систематизація та поглиблення роботи з молодими та малодосвідченими 

педагогами. 

6. З метою своєчасного вивільнення додаткових місць у дошкільних 

навчальних закладах разом із проведенням відповідної роз’яснювальної 

роботи серед батьків створити необхідні умови у школах для дітей 6-

річного віку. 

7. Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-

комп’ютерними комплексами. 

8. Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, 

психологічного і духовного здоров’я  дітей , забезпечуючи їх  повноцінний 

гармонійний розвиток 

9. Дотримання педагогічними працівниками об’єктивності оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

10. Підвищення результативності участі випускників у зовнішньому 

незалежному оцінюванні та забезпечення відповідності результатів ЗНО та 

ДПА. 

11. Формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх 

батьків, досягнення позитивних змін у формуванні основ здорового способу 

життя. 

12. Збільшення відсотку охоплення дітей позашкільною освітою. 

13. Поліпшення виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю, зменшення 

негативних впливів на них соціального середовища, профілактика 

самовільного залишення домівки. 

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

1. Заходи плану будуть реалізовуватись через систематичне вивчення та 

підтримку стану на місцях, надання практичної допомоги навчальним 

закладам. 

2. Системний, тематичний та поточний  контроль за виконанням законодавчих 

та нормативних документів, розпоряджень, рішень та наказів начальника 

відділу освіти. 

3. Внесення пропозицій до річного, щоквартальних планів роботи Амур-

Нижньодніпровської районної у місті ради, ініціювання розгляду окремих 

питань на щотижневих апаратних нарадах у голови районної у місті ради, 
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формування річного, квартального , місячних планів роботи відділу освіти 

та планів основних заходів на тиждень. 

4. Забезпечення інформування закладів освіти про стан справ на місцях через 

головних спеціалістів відділу освіти щотижнево та підготовки ними 

оперативної інформації. 

5. Підготовка аналітичних матеріалів головними спеціалістами відділу освіти з 

відповідними пропозиціями щодо підвищення ефективності 

функціонування освітньої галузі. 

6. Складання квартальних, місячних та тижневих планів відділу освіти                        

(Негрій Н.Г.), аналіз їх виконання. 
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2.ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ НА 2016 РІК 

 Забезпечення формування та належного розвитку мережі навчальних 

закладів відповідно до потреб громадян, рівних умов доступу до якісної 

освіти. 

 Удосконалення змісту дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до 

нових Державних стандартів освіти.  

 Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до 

вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки. 

 Забезпечення профільним навчанням учнів старшої школи відповідно до їх 

запитів та потреб регіону, створення відповідного психологічного 

супроводу допрофільної підготовки учнів. Поглиблення знань з базових 

дисциплін. 

 Поліпшення умов утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей з обмеженими фізичними можливостями, 

забезпечення соціально-педагогічного супроводу та підтримки зазначеної 

категорії дітей. Розвиток інклюзивного навчання. 

 Забезпечення медичного супроводу дітей та підлітків. Системна налагоджена 

робота районної психолого-медико-педагогічних комісії: якісне та 

своєчасне діагностування дітей з особливими потребами, надання їм 

корекційної допомоги. 

 Забезпечення учнів збалансованим харчуванням. Постійний контроль за 

якістю та дотриманням норм харчування дітей. 

 Здійснення заходів, спрямованих на захист дітей від будь-яких форм 

фізичного та психологічного насильства,попередження правопорушень, 

злочинів, бездоглядності, безпритульності, негативних проявів серед 

неповнолітніх. 

 Здійснення комплексу заходів з національно - патріотичного виховання 

молоді, формування моральних цінностей та громадянської активності 

учнів. 

 Створення народознавчих, духовно-естетичних, науково-етнографічних 

виховних комплексів, музеїв як центрів виховної роботи у навчальних 

закладах. 

 Зміцнення та модернізація навчально-матеріальної бази загальноосвітніх 

навчальних закладів, спортивних залів, навчальних кабінетів, оснащення їх 

комп’ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій. 

 Створення належних умов для літнього відпочинку дітей і підлітків. 

 Впровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної 

підготовки закладів та установ освіти до нового навчального року та роботи 

в осінньо-зимовий період. 

 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 

потребами шляхом організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 
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 Забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей, 

що навчаються за інклюзивною формою. 

 Збереження позашкільних навчальних закладів для забезпечення рівного 

доступу дітей з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, 

виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти. 

 Розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, забезпечення створення умов для її розвитку, соціалізації та 

подальшого професійного зростання. 
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3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

Режим роботи 

Початок роботи відділу освіти : 9:00
 
 

Перерва на обід: 13:00-13:45
 

Кінець роботи відділу освіти: 18:00
  

Тривалість робочого дня у п’ятницю до 16:45 

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується 

на одну годину. 

Вхідна кореспонденція приймається секретарем відділу освіти в усі дні 

тижня протягом робочого дня, у п’ятницю до 16:00. Відправлення вихідної 

кореспонденції – щодня до 17: 00. 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

№ 

з/п 
П.І.П. Посада 

Приймальний день 

день тижня час прийому 

1.  Темченко Людмила 

Олександрівна 

Начальник 

відділу освіти 
понеділок 11:00-18:00 

2.  Полішко  

Олена Миколаївна 

головний 

спеціаліст 
п’ятниця 9:00 – 16:45 

3.  Негрій  

Наталія Григорівна 

головний 

спеціаліст 
четвер 9:00 – 18:00 

4.  Дербас  

Оксана Анатоліївна 

провідний 

спеціаліст 
середа 9:00 – 18:00 

5.  Носенко 

Інна Григорівна 

провідний 

спеціаліст 
четвер 9:00 – 17:00 

6.  Дірявка 

Оксана Петрівна 

провідний 

спеціаліст 
середа 9:00 – 18:00 

7.  Желіба 

Олена Вікторівна 

провідний 

спеціаліст 
п’ятниця 9:00 – 16:45 

8.  Кралька 

Світлана Василівна 

завідувач 

РПМПК 

щоденно 

п’ятниця 

9:00 – 18:00 

9:00 – 16:45  

9.  Смага 

Ольга Віталіївна 

консультант 

РПМПК 

щоденно 

п’ятниця 

9:00 – 18:00 

9:00 – 16:45  

ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Циклограма 

проведення 

1.  Оперативні наради 
Начальник відділу освіти 

Темченко Л.О. 
Щовівторка 

2.  Засідання ради відділу освіти  
Начальник відділу освіти 

Темченко Л.О. 

1 раз у 

квартал 

3.  

Наради з керівниками 

загальноосвітніх та 

позашкільних закладів освіти  

Начальник відділу освіти 

Темченко Л.О. 

Щомісячно  

3-й вівторок  
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4.  

Наради з керівниками 

дошкільних навчальних 

закладів освіти 

Начальник відділу освіти 

Темченко Л.О., провідний 

спеціаліст відділу освіти 

Дербас О.А. 

Щомісячно  

3-я середа 

5.  

Наради вихователів-методистів 

дошкільних навчальних 

закладів освіти 

Провідний спеціаліст 

відділу освіти Дербас О.А. 

1 раз у 

квартал 

6.  
Наради заступників директорів 

з навчально-виховної роботи 

Головні спеціалісти відділу 

освіти Полішко О.М., 

Негрій Н.Г. 

1 раз на 

квартал  

7.  
Наради заступників директорів 

з виховної роботи 

Провідні спеціалісти відділу 

освіти Дірявка О.П., Желіба 

О.В. 

1 раз на 

квартал 

8.  Дні відділу освіти  Фахівці відділу освіти 
За окремим 

графіком 

9.  
Робота зі зверненнями 

громадян 

Головний спеціаліст відділу 

освіти Негрій Н.Г. 

За окремим 

графіком 

10.  
Прийом громадян з питань 

вивчення подальшого 

освітнього маршруту дитини 

Фахівці РПМПК- 

Кралька С.В., 

Смага О.В. 

Щоденно 

11.  
Оновлення WEB-сайту відділу 

освіти. 
Полішко О.М. Щоденно 

Закріплення працівників відділу освіти – кураторів навчальних 

закладів району 

№ 

п/п 
П.І.Б. фахівця відділу освіти Посада Навчальний заклад 

1.  Полішко Олена Миколаївна Головний спеціаліст 
№№ 44, 56, 133, 134, 

ФЕЛ 

2.  Негрій Наталія Григорівна Головний спеціаліст №№ 8, 42, 43, 57, 142 

3.  Дербас Оксана Анатоліївна Провідний спеціаліст ДНЗ 

4.  Носенко Інна Григорівна Провідний спеціаліст  №№ 64, 86, 114, 115 

5.  Дірявка Оксана Петрівна Провідний спеціаліст  
№№ 116, 117, БТ, 

ЦХЕТУМ 

6.  Желіба Олена Вікторівна Провідний спеціаліст №№ 18, 26, 55, 68, 131 

Закріплення фахівців відділу  

освіти за навчальними предметами для здійснення науково-

методичного супроводу 

№ 

п/п 
П.І.Б.  фахівця Предмети, напрями, кабінети 

1.  Полішко О. М. 

Математика, фізика, астрономія, інформатика, 

економіка 

Кабінети математики, фізики, інформатики 

2.  Негрій Н.Г. 

Іноземні мови, музичне мистецтво, ОТМ та художня 

культура, технічна праця, технології, креслення 

Кабінети іноземних мов  
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3.  Дербас О.А. 

Впровадження Базового компоненту дошкільної освіти  

Впровадження варіативної частини Базового 

компоненту дошкільної освіти 

4.  Носенко І.Г. 

Українська мова та література, етика, зарубіжна та 

російська література, російська мова, обслуговуюча 

праця, історія та правознавство 

Кабінети з української мови та літератури 

Функціонування шкільних бібліотек 

5.  Дірявка О.П. Хімія, біологія, географія, природознавство, екологія 

6.  Желіба О.В. 
Початкові класи та групи продовженого дня, фізична 

культура, гурткова робота 

7.  Кралька С.В. 
Робота практичних психологів, логопедів, соціальних 

педагогів, асистенти вчителя з інклюзивного навчання 
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4.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

4.1.Питання на апаратну нараду виконкому та засідання виконкому районної у місті ради 

№ 

п/п 
Зміст питання 

Форма 

узагальнен-

ня 

Відповідаль-

ний за 

підготовку  

Дата 

проведення 

На апаратну нараду: 

1.  

Про стан травматизму під час 

навчально-виховного процесу в 

закладах освіти Амур-

Нижньодніпровського району у 

2015 році 

Довідка Дербас О.А. Лютий 

2.  

Про проведення ЗНО – 2016 та 

порядок закінчення 2015/2016 

н.р. у загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

Довідка 
Полішко О.М. 

Желіба О.В. 
Квітень 

3.  

Про підсумки атестації 

педагогічних працівників 

закладів освіти у 2015/2016 н.р. 

Довідка Негрій Н.Г. Травень 

4.  

Про комплектування дошкільних 

навчальних закладів  у 2016/2017 

н.р.  

Довідка Дербас О.А. Червень 

5.  

Про підготовку закладів освіти до 

осінньо-зимового періоду 

2016/2017 н.р. 

Довідка 
Трусевич І.М. 

Дербас О.А. 
Жовтень 

6.  

Про хід виконання плану заходів з 

реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і 

молоді у навчальних закладах до 

2020 року 

Довідка Дірявка О.П. Листопад 

7.  

Про стан особистого прийому 

громадян та роботу зі 

зверненнями громадян у 2016 році 

Довідка Негрій Н.Г. Грудень 

На засідання виконкому: 

1.  
Про облік дітей і підлітків 

шкільного віку району у 2016 році 

Довідка 

рішення 
Носенко І.Г. Березень 

2.  

Про організацію підготовки 

закладів освіти району до нового 

2016/2017 навчального року 

Довідка 

рішення 

Полішко О.М. 

Трусевич А.М. 
Травень 

3.  

Про підготовку навчальних 

закладів району до нового 

навчального року та роботи в 

умовах осінньо-зимового періоду 

2016/2017 н.р. 

Довідка Дербас О.А. Серпень 

4.  Про затвердження мережі Довідка Полішко О.М. Вересень 
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закладів освіти району з 

урахуванням класів, груп, 

контингенту дітей та учнів на 

2016/2017 навчальний рік  

рішення Дербас О.А. 

5.  

Про затвердження зведеної 

таблиці обліку та списків дітей і 

підлітків від 5 до 18 років у 

мікрорайонах загальноосвітніх 

навчальних закладів району 

Довідка 

рішення 
Носенко І.Г. Жовтень 

4.2.Підготовка проектів рішень сесії районної у місті ради 

№ 

п/п 
Назва проекту Термін 

Відповідальний 

за виконання 

1.  

Про Програму розвитку освіти в Амур-

Нижньодніпровському районі на 2016-2020 

роки 

Лютий Полішко О.М. 

4.3. Засідання ради відділу освіти 

№ 

п/п 
Зміст питання, що вивчається Відповідальний  Відмітка 

І квартал 

1.  
Про підсумки особистого прийому громадян та 

роботу зі зверненнями громадян у 2015 році 
Негрій Н.Г.  

2.  

Про зміну чисельності учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах району в І семестрі 

2015/2016 н.р. 
Полішко О.М.  

3.  

Про впровадження варіативної частини  

Базового компонента дошкільної освіти у 

2015/2016  навчальному році  

Дербас О.А.  

ІІ квартал 

1.  
Про підсумки атестації педагогічних 

працівників закладів освіти у 2015/2016 н.р. 
Негрій Н.Г.  

2.  
Про стан комплектування груп у дошкільних 

навчальних закладах на 2016/2017 н.р.  
Дербас О.А.  

3.  

Про стан впровадження інклюзивної освіти у 

навчальних закладах району відповідно до 

Плану заходів щодо впровадження 

інклюзивного та інтегрованого навчання, 

Концепції розвитку інклюзивного навчання 

Кралька С.В. 

Смага О.В. 
 

ІІІ квартал 

1.  
Про підсумки стажування молодих спеціалістів 

у закладах освіти району у 2015/2016 н.р. 
Негрій Н.Г.  

2.  Про хід оздоровчої кампанії влітку 2016 року Полішко О.М.  

3.  
Про стан роботи ЗНЗ району щодо 

профілактики правопорушень та злочинів 
Желіба О.В.  
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4.  Про стан травматизму за 9 місяців 2016 року Дербас О.А.  

ІV квартал 

1.  Звіт про роботу РПМПК за 2015 рік Кралька С.В.  

2.  

Про продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, продовження навчання 

або працевлаштування випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Носенко І. Г.  

3.  

Виконання Порядку взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи із сім’ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах 

Желіба О.В.  

4.  

Про хід виконання плану заходів з реалізації 

Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді у навчальних закладах 

до 2020 року 

Дірявка О.П.  

5.  
Про стан роботи ЗНЗ з питань соціального 

захисту учнів. 
Дірявка О.П.  

4.4.Наради керівників навчальних закладів 

№ 

п/п 
Питання, що розглядаються на нараді Відповідальні 

Січень 

1.  Про участь педагогічних працівників району в міському 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» 
Негрій Н.Г. 

2.  Про підсумки особистого прийому громадян та роботу зі 

зверненнями громадян у 2015 році 
Негрій Н.Г. 

3.  Про стан дитячого травматизму у 2015 році Дербас О.А. 

4.  Про стан організації харчування учнів у І семестрі 2015/2016 

н.р.  
Дербас О.А. 

5.  Про стан злочинності та правопорушень серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів за 2015 рік 
Желіба О.В. 

6.  Про організацію контролю за навчальною діяльністю учнів 

( за наслідками тематичної перевірки) 
Полішко О.М. 

7.  Про зміну чисельності контингенту учнів у І семестрі 

2015/2016 н.р. 
Полішко О.М. 

8.  Аналіз роботи навчальних закладів під час зимових канікул Дірявка О.П. 

9.  Про стан роботи ЗНЗ з питань соціального захисту учнів. Дірявка О.П. 

Лютий 

1.  Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2015/2016 н.р. 
Носенко І. Г. 

2.  Стан організації гурткової роботи (за підсумками Желіба О.В. 
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тематичної перевірки) 

3.  Стан планування роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів (за підсумками тематичної перевірки) 
Полішко О.М. 

Березень 

1.  Про стан викладання математики в ЗНЗ району (за 

результатами тематичної перевірки) 
Полішко О.М. 

2.  

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 

2015/2016 навчальному році та попереднє комплектування 

закладів освіти педагогічними кадрами на 2016/2017 

навчальний рік 

Негрій Н.Г. 

3.  Організація проведення весняних канікул Дірявка О.П. 

4.  Про стан дитячого травматизму у І кварталі 2016 року Дербас О.А. 

Квітень 

1.  Про порядок закінчення 2015/2016 н.р., проведення ДПА Полішко О.М. 

2.  Про наслідки комплексної перевірки СШ№55 Полішко О.М. 

3.  Про стан ведення особових справ та трудових книжок 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

4.  
Про стан злочинності та правопорушень серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів  за І квартал 2016 

року 

Желіба О.В. 

Травень 

1. 
Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

і підлітків  
Полішко О.М. 

2. 
Стан реалізації плану заходів концепції національно-

патріотичного виховання (за результатами тематичної 

перевірки) 

Дірявка О.П. 

3. Про організоване проведення випускних вечорів у 2016 році Желіба О.В. 

4. 
Про підсумки роботи щодо організації харчування у 

2015/2016 н.р. 
Дербас О.А. 

Червень 

1. Про стан дитячого травматизму у І півріччі 2016 року Дербас О.А. 

2. 
Про основні завдання з підготовки закладів до роботи у 

новому навчальному році. 
Полішко О.М. 

4. Захист навчальних планів на 2015/2016 н.р. Полішко О.М. 

Серпень 

1.  Районна серпнева конференція педагогічних працівників 

навчальних закладів району 

Полішко О.М., 

фахівці відділу 

освіти 

2.  
Про підсумки роботи дитячих закладів відпочинку таборів з 

денним перебуванням на базі навчальних закладів району 

влітку 2016 року 

Полішко О.М. 
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3.  Організований початок 2016/2017 н.р. Підготовка Свята 

Першого дзвоника та проведення Дня знань 

Полішко О.М. 

Дірявка О.П. 

4.  Про підсумки проходження учнями ЗНЗ району медичних 

оглядів 
Негрій Н.Г. 

5.  Про результати роботи щодо організації та проведення ЗНО 

в 2016 році. Про підсумки результатів ЗНО. 
Желіба О.В. 

Вересень 

1. 
Про наслідки комплектування мережі класів та контингенту 

учнів у 2016/2017 н.р. 
Полішко О.М. 

2. 
Про підготовку нагородних матеріалів педагогічних 

працівників району до Дня працівників освіти 
Негрій Н.Г. 

3. Про стан дитячого травматизму за 9 місяців 2016 року Дербас О.А. 

4. 
Про складання списків педагогічних працівників району 

станом на 01.10.2016 
Негрій Н.Г. 

5. 

Про роботу педколективів щодо виявлення учнів, схильних 

до правопорушень, вживання спиртних напоїв, 

наркотичнихречовин, запобігання злочинності та 

правопорушень серед неповнолітніх (за результатами 

тематичної перевірки) 

Желіба О.В. 

6. Про організацію харчування учнів 1-11 класів. Дербас О.А.  

Жовтень 

2. 
Про кількісний та якісний аналіз педагогічних кадрів у 

закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

 
Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування Єдиними квитками 
Дірявка О.П. 

4. Організація проведення осінніх канікул Дірявка О.П. 

6. 
Про стан злочинності та правопорушень серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів за 9 місяців 2016 року 
Желіба О.В. 

Листопад 

1. Про наслідки комплексної перевірки СШ№44 Полішко О.М. 

2. 
По стан організації медико- педагогічного контролю на 

уроках фізичної культури (за результатами тематичної 

перевірки) 

Желіба О.В. 

3. 
Про формування кадрового резерву на посади керівників 

навчальних закладів на 2017 рік 
Негрій Н.Г. 

4. 
Про підсумки місячника загальнообов’язкового навчання у 

ЗНЗ району 
Носенко І. Г. 

5. 
Про стан ведення ділової документації з питань роботи зі 

зверненнями громадян та особистого прийому громадян 

у закладах освіти району 

Негрій Н.Г. 

Грудень 

1.  Стан викладання іноземної мови (за підсумками тематичної 

перевірки) 
Полішко О.М. 
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2.  Про результати моніторингу шкільних сайтів Полішко О.М. 

3.  
Стан роботи з розвитку творчих інтелектуальних здібностей 

учнів, залучення до діяльності у різноманітних об’єднаннях 

за інтересами 

Носенко І.Г. 

4.  Організація проведення заходів щодо організації 

змістовного дозвілля учнів під час зимових канікул 
Дірявка О.П. 

5.  
Про хід виконання плану заходів з реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді у 

навчальних закладах до 2020 року 

Дірявка О.П. 

6.  Про організацію роботи навчальних закладів щодо охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у 2016 році 
Дербас О.А. 

4.5.Наради керівників дошкільних навчальних закладів 

№ 

п/п 
Питання, що розглядаються на нараді Відповідальні 

Січень 

1.  
Про підсумки роботи навчальних закладів у 2015 році та 

визначення пріоритетних завдань  

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  Про електронну реєстрацію дітей до дошкільних закладів  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  Про організацію роботи зі зверненнями громадян  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  Про організацію харчування дітей у 2016 році 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

Лютий 

1.  Про фінансово – господарську діяльність ДНЗ Темченко Л.О. 

2.  
Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

Березень 

1.  Про стан наповнення сайтів дошкільних закладів  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  
Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, 

використання та обліку благодійних (добровільних) внесків 

від юридичних та фізичних осіб. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  Про проведення атестації педагогічних працівників  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

Квітень 

1.  Про дотримання вимог санітарних правил утримання 

дитячих дошкільних закладів. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  Про середню наповнюваність груп дітьми у квітні 2016 року. 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  Про організацію та проведення тижня безпеки Темченко Л.О. 



 31 

життєдіяльності  Дербас О.А. 

Травень 

1.  
Про підведення підсумків атестації педагогічних працівників 

у 2016 році  

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  Про комплектування груп у 2016/2017 н.р. 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  
Про організацію оздоровлення дітей дошкільного віку влітку 

2016 року . 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  Про електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних 

закладів району.  

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

5.  Про оздоровлення дітей влітку 2016 року 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

Червень 

1.  Про комплектування педагогічними кадрами на 2016/2017 

н.р. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  Про профілактику травматизму в ДНЗ  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  Про стан електронної реєстрації до дошкільних закладів  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  Про підсумки організації харчування у І півріччі 2016 року. 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

Липень 

1.  Про використання бюджетних та депутатських коштів у ДНЗ 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  Про впровадження Базового компоненту дошкільної освіти 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  
Про підготовку ДНЗ до нового навчального року та 

опалювального сезону 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

Серпень 

1.  Про підготовку ДНЗ до навчального року 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  
Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році щодо безпеки життєдіяльності, 

профілактики травматизму.  

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  Про організацію роботи з дошкільниками, що мають 

особливі потреби. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  
Про попередження злочинів у сфері службової діяльності з 

боку керівників дошкільних навчальних закладів. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

5.  Про організацію харчування в ДНЗ 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

6.  Про підсумки оздоровлення дітей влітку 2016 року  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

7.  Про статистичну звітність на початок навчального року Темченко Л.О. 
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Дербас О.А. 

Вересень 

1.  
Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  
Про виконання невідкладних заходів з підготовки закладів 

освіти в осінньо-зимових період. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  
Про середню наповнюваність груп дітьми у вересні 2016 

року. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  Про впровадження енергозберігаючих заходів в закладах 

освіти. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

5.  Про організацію заходів щодо відзначення Дня Дошкілля.  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

6.  Про організацію та участь у заходах, присвячених Дню міста 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

7.  Про організацію атестації педагогічних працівників закладів 

освіти 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

8.  
Про складання списків педагогічних працівників району 

станом на 01.10.2016 
Негрій Н.Г. 

9.  
Про підготовку нагородних матеріалів педагогічних 

працівників району до Дня працівників освіти 
Негрій Н.Г. 

Жовтень 

1.  
Про профілактичні заходи щодо запобігання поширенню  

грипу та інших гострих респіраторних захворювань серед 

вихованців та учнів навчальних закладів району. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  
Про доцільність використання батьківських внесків за 

харчування дітей. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  Про проведення місячника «Безпеки життєдіяльності». 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  
Про організацію атестації педагогічних працівників у 

закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

Листопад 

1.  
Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  Про профілактику пожежної безпеки у навчальних закладах. 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

3.  Про фінансово-господарську діяльність ДНЗ 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  Про підсумки проведення місячника безпеки життєдіяльності  
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

Грудень 

1.  Про середню наповнюваність груп дітьми у грудні 2016 року. 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

2.  Про дотримання вимог санітарних правил утримання 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 
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дитячих дошкільних закладів. 

3.  
Про організацію харчування та дотримання виконання норм 

згідно із Інструкцією з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

4.  

Про заходи безпеки під час зимових канікул, Новорічних та 

Різдвяних свят та організацію роботи щодо попередження 

надзвичайних ситуацій в закладах освіти району в зимовий 

період. 

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

5.  Про підготовку щорічної звітності про електронну 

реєстрацію дітей  

Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

6.  Про статистичну звітність на початок року 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

7.  Про підсумки проведення імунізації 
Темченко Л.О. 

Дербас О.А. 

8.  
Про звіт про чисельність працюючих та заброньованих 

військовозобов’язаних у закладах освіти району станом на 

01.01.2017 року ( форма № 6-б) 

Негрій Н.Г. 

4.6.Наради заступників директорів з навчально - виховної роботи 

№ 

п/п 
Питання, що розглядаються на нараді Відповідальні 

Січень 

1.  
Про участь педагогічних працівників району в міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2016» 
Негрій Н.Г. 

2.  
Підсумки проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 
Носенко І. Г. 

Березень 

1.  

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2014/2015 

навчальному році та попереднє комплектування закладів 

освіти педагогічними кадрами на 2015/2016 навчальний рік 

Негрій Н.Г. 

2.  
Про особливості проведення ЗНО – 2016. Реєстрація 

учасників ЗНО-2016. 
Желіба О.В. 

3.  
Про організацію проведення місячника 

загальнообов’язкового навчання 
Носенко І. Г. 

4.  
Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці  
Дербас О.А. 

Травень 

1.  

Про підсумки стажування молодих спеціалістів випуску 2015 

року середніх спеціальних та вищих навчальних закладів у 

закладах освіти району у 2015/2016 навчальному році 

Негрій Н.Г. 

2.  
Про підготовку щорічної звітності про облік нагороджених 

педагогічних працівників 
Негрій Н.Г. 

3.  
Про підсумки роботи з творчою та інтелектуально 

обдарованою молоддю   
Носенко І. Г. 
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4.  
Про підсумки роботи навчальних закладів за ІІ семестр та 

2015/2016 н.р. 
Полішко О.М. 

5.  Про підсумки роботи щодо організації харчування учнів  Дербас О.А.  

Вересень 

1.  

Про чисельність і склад педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів району (форма № 83-

РВК) 

Негрій Н.Г. 

2.  
Про складання списків педагогічних працівників району 

станом на 01.10.2016 
Негрій Н.Г. 

3.  
Про підсумки проведення поглиблених медичних оглядів 

учнів ЗНЗ. 
Негрій Н.Г. 

4.  Про організацію харчування учнів у 2016/2017 н.р.  Дербас О.А.  

Жовтень 

1.  
Про кількісний та якісний аналіз педагогічних кадрів у 

загальноосвітніх навчальних закладах району 
Негрій Н.Г. 

2.  
Про організацію атестації педагогічних працівників у 

закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

3.  Про підсумки Всеукраїнського рейду «Урок» Носенко І. Г. 

4.  
Про організацію місячника загального обов’язкового 

навчання в школах району 
Носенко І. Г. 

5.  
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2016/2017 н.р. Про участь учнів району в осінній сесії МАН 
Носенко І. Г. 

6.  
По ведення документації щодо профілактики дитячого 

травматизму  
Дербас О.А.  

Грудень 

1.  

Про звіт про чисельність працюючих та заброньованих 

військовозобов’язаних у закладах освіти району станом на 

01.01.2016 року ( форма № 6-б) 

Негрій Н.Г. 

2.  Про підсумки роботи щодо організації харчування учнів  Дербас О.А.  

4.7.Наради заступників директорів з виховної роботи та педагогів-

організаторів 

№ 

п/п 
Питання, що розглядаються на нараді Відповідальні 

Січень 

1.  
Про підсумки роботи навчальних закладів під час зимових 

канікул 
Дірявка О.П. 

2.  Про планування заходів до пам’ятних дат.  Дірявка О.П. 

3.  
Про стан виховної роботи щодо запобігання злочинності за 

2015 рік 
Желіба О.В. 

Квітень 

1.  
Про підсумки роботи навчальних закладів під час весняних 

канікул 
Дірявка О.П. 

2.  
Про проведення районних конкурсів. Про планування 

тематичних заходів 
Дірявка О.П. 
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Вересень 

1.  
Про участь навчальних закладів району у реалізації міських 

конкурсних програмах  
Дірявка О.П. 

2.  
Про проведення районних конкурсів. Про планування 

тематичних заходів 
Дірявка О.П. 

3.  
Основні напрямки виховної роботи на 2016/2017 навчальний 

рік 
Желіба О.В. 

4.  

Спільна діяльність кримінальної поліції, управління – служби 

у справах дітей, центру соціальних служб у справах сім’ї, 

дітей та молоді  та відділу освіти щодо профілактики 

злочинності, наркоманії та інших негативних явищ серед 

неповнолітніх 

Желіба О.В. 

Жовтень 

1.  Організація проведення осінніх канікул Дірявка О.П. 

Листопад 

1.  
Про підсумки роботи навчальних закладів району під час 

осінніх канікул 
Дірявка О.П. 

2.  
Організація роботи навчальних закладів щодо реалізації 

заходів національно-патріотичного виховання 
Дірявка О.П. 

Грудень 

1.  Організація змістовного дозвілля під час зимових канікул Дірявка О.П. 

2.  

Профілактика злочинності та правопорушень серед дітей, 

захист їх прав на освіту, право на захист від жорстокого 

поводження і всіх форм насильства. 

Желіба О.В. 

5.ІНФОРМАЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА І КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

5.1.Комплексні перевірки 

№ 

п/п 

Питання, що виносяться на 

розгляд 
Термін 

Відповідальні 

за виконання 

Форма 

завершення 
Відмітка 

1. 
Організація навчально-

виховної роботи в СШ№55 
березень 

Фахівці 

відділу освіти 
Наказ  

2. 
Організація навчально-

виховної роботи в СШ№44 
листопад 

Фахівці 

відділу освіти 
Наказ  

5.2.Контроль за ходом виконання освітніх районних Програм: 

№ 

п/п 
Назва Програми 

Відповідальна 

особа 

1.  
Програма розвитку освіти в Амур-Нижньодніпровському 

районі на 2016-2020 роки 

Всі фахівці відділу 

освіти 

2.  

«Програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді району на 2012-2016 роки» 

Дірявка О.П., 

фахівці відділу 

освіти 
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5.3.Здійснення управлінського контролю  

№ 

п/п 
Зміст роботи Термін 

Відповідальні за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  

Хід впровадження Державного 

стандарту початкової та середньої 

загальної освіти у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах району 

Постійно  

(оперативний 

контроль) 

Полішко О.М., 

Желіба О.В. 
 

2.  

Стан ведення ділової шкільної 

документації в навчальних 

закладах району відповідно до 

чинного законодавства 

Постійно  

(оперативний 

контроль) 

Полішко О.М., 

Негрій Н.Г. 
 

3.  

Дотримання мовного 

законодавства в навчальних 

закладах району 

Постійно  

(поточний 

контроль) 

Носенко І.Г.  

4.  

Стан виконання навчальних 

планів та програм в ЗНЗ району 

ЗНЗ№№43, 64, 134, 142,56, 86, 

116, 133 

Січень, 

травень 

(оперативний 

контроль) 

Полішко О.М.  

5.  

Робота навчальних закладів 

району під час весняних, осінніх 

та зимових канікул (БТ, 

ЦХЕТУМ, ЗНЗ району) 

січень 

березень 

жовтень 

(оперативний 

контроль) 

Дірявка О.П., 

фахівці відділу 

освіти 

 

6.  
Стан організації гурткової роботи 

в ЗНЗ№№ 26, 55, 116, 131, 133 
січень Желіба О.В.  

7.  

Стан організації роботи щодо 

соціального захисту дітей 

пільгових категорій : 

 ЗНЗ№№ 8, 55, 56, 57; 

 ЗНЗ№№ 68, 86, 131, 133, 

ФЕЛ 

 

 

 

січень 

грудень 

Дірявка О.П.  

8.  

Рівень навчальних досягнень 

учнів 8 класу СЗШ№26 з 

української мови. Порівняльний 

аналіз за результатами 

контрольних вимірювань за 

завданням відділу освіти 

лютий Носенко І.Г.  

9.  

Стан планування роботи 

загальноосвітніх навчальних 

закладів району №№ 18, 43, 64, 

114, 131, 134 

лютий Полішко О.М.  

10.  
Ведення електронної реєстрації 

до дошкільних навчальних 

лютий, 

червень, 
Дербас О.А.  
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закладів вересень 

11.  

Організація роботи з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці: 

 ДНЗ№№ 16, 45, 90, 350, 334; 

 СЗШ№№44, 57, 68,116; 

 СЗШ№№42, 43, 142, 56 

 

 

лютий 

березень 

жовтень 

Дербас О.А.  

12.  

Вивчення стану викладання 

предметів базового компоненту: 

  математика – ЗНЗ№№ 8, 26, 

43, 56, 114, 131, 142 

 іноземна мова- ЗНЗ№№18, 

57, 64, 133, 134 

 

 

березень 

 

листопад 

 

Полішко О.М. 

Желіба О.В. 

 

Полішко О.М. 

Негрій Н.Г.  

 

13.  

Дотримання чинного 

законодавства в частині 

забезпечення здобуття дітьми і 

підлітками шкільного віку повної 

загальної середньої освіти в  

 ЗНЗ№№42, 44, 57, 142 

 ЗНЗ№№18, 26, 68, 116 

 

 

 

 

 

 

квітень 

жовтень 

Носенко І. Г.  

14.  

Про хід виконання Програми 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді до 2016 

року в ЗНЗ№№ 18, 64, 68, 86, 

ФЕЛ 

квітень Дірявка О.П.  

15.  

Організація харчування та 

дотримання норм санітарно-

гігієнічного стану: 

 ДНЗ№№ 86, 267, 401, 317; 

 СЗШ№№ 133, 64, 43, 18, 26; 

 СЗШ№№ 8,57,131,56,ФЕЛ 

 

 

 

квітень 

квітень 

вересень 

Дербас О.А.  

16.  

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів з української  

мови в СЗШ№114, НВК№131, 

ССЗШ№142 (3,8,10 класи) 

травень 
Полішко О.М. 

Желіба О.В. 
 

17.  

Рівень навчальних досягнень 

учнів 6 та 10-х класів СЗШ№117 

з всесвітньої історії та фізики. 

Порівняльний аналіз за 

результатами контрольних 

вимірювань за завданням відділу 

освіти 

травень Полішко О.М.  

18.  

Стан ведення особових справ та 

трудових книжок працівників 

ЗНЗ№№ 8, 42, 133 ДНЗ№№ 

45,267,400 

травень Негрій Н.Г.  
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19.  

Функціонування пристосованих 

закладів відпочинку таборів з 

денним перебуванням (на 

виконання вимог Закону України 

«Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», Типового положення про 

дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.04.2009 р. №422). 

червень-

липень 

(оперативний 

контроль) 

Полішко О.М.  

20.  

Перевірка і затвердження графіків 

проведення державної 

підсумкової атестації в 

навчальних закладах району 

квітень -

травень 
Полішко О.М.  

21.  

Дотримання вимог Положення про 

державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 18.02.2008 № 94, у 

навчальних закладах району  

травень 

 

(оперативний 

контроль) 

Полішко О.М.  

22.  

Стан впровадження варіативної 

частини Базового компоненту 

дошкільної освіти в ДНЗ№№ 267, 

116, 400, 402 

травень Дербас О.А.  

23.  
Узгодження робочих навчальних 

планів на 2015/2016 навчальний 

рік 

червень Полішко О.М.  

24.  
Організація літнього 

оздоровлення в ДНЗ№№ 278, 22, 

94, 269, 393 

червень Дербас О.А.  

25.  
Стан підготовки навчальних 

закладів до нового навчального 

року 

серпень-

вересень 

(оперативний 

контроль) 

Фахівці 

відділу освіти 
 

26.  
Проведення заходів з нагоди дня 

Знань 
вересень Желіба О.В.  

27.  

Робота педагогічних колективів 

щодо виявлення учнів, схильних 

до правопорушень, вживання 

спиртних напоїв, наркотичних 

речовин, запобігання злочинності 

та правопорушень серед 

неповнолітніх в ЗНЗ №№42, 114, 

115, 133 

вересень Желіба О.В.  
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28.  

Координація роботи з питань 

комплектування фактичних 

мереж класів та контингентів 

учнів середніх загальноосвітніх 

навчальних закладів району на 

2016/2017 н.р. 

червень-

вересень 

(поточний 

контроль) 

Полішко О.М.  

29.  
Організований початок 

навчального року  

вересень 

(оперативний 

контроль) 

Полішко О.М.  

30.  

Організація медико-педагогічного 

контролю на уроках фізичної 

культури в ЗНЗ№№ 8, 26, 43, 57, 

116, 134, ФЕЛ 

жовтень Желіба О.В.  

31.  

Стан роботи з розвитку творчих 

інтелектуальних здібностей учнів, 

залучення до діяльності у 

різноманітних об’єднаннях за 

інтересами в ЗНЗ№№ 43, 64, 68, 

86, 114, 116, 117 

листопад Носенко І.Г.  

32.  

Стан ведення ділової 

документації з питання роботи зі 

зверненнями громадян та ведення 

особистого прийому громадян у 

ЗНЗ№№ 115, 134 та ДНЗ №№2, 

206, 402 

грудень Негрій Н.Г.  

33.  

Стан управління загальноосвітнім 

навчальним закладом. 

Планування роботи закладу №№ 

26, 42, 56, 86, 115 

грудень Полішко О.М.  

34.  
Контроль за організацією 

індивідуальної форми навчання в 

ЗНЗ району 

протягом року 

(поточний 

контроль) 

Полішко О.М.  

35.  

Питання щодо ефективного 

використання паливно-

енергетичних ресурсів у 

навчальних закладах 

протягом року 

(поточний 

контроль) 

Шпак Т.М.  

 

Державна атестація закладів освіти на 2016 рік 

 

№ Назва закладу Термін проведення 

1.  ДНЗ № 17 Березень  

2.  ДНЗ № 45 Квітень  
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5.4.Накази 

№п

/п 
Назва наказу, звіту, інформації 

Відповідальний 

за виконання  

Відмітка 

про 

виконання 

Січень 

1.  
Про організацію особистого прийому 

громадян у відділі освіти на 2016 рік 
Негрій Н.Г.  

2.  
Про затвердження графіка щорічних 

відпусток працівникам відділу освіти 
Негрій Н.Г.  

3.  
Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

2015 рік  
Негрій Н.Г.  

4.  

Про зміну контингенту учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району упродовж І 

семестру 2014/2015 н.р.   

Полішко О.М.  

5.  
Про зміни в складі районної психолого-

медико-педагогічної консультації 
Кралька С.В.  

6.  
Про підсумки організації змістовного 

дозвілля дітей  під час зимових канікул  
Дірявка О.П.  

7.  

Про організацію та порядок здійснення 

перевезень дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються у 

ЗНЗ району 

Дірявка О.П.  

8.  
Про стан дитячого травматизму в навчальних 

закладах району у 2015 році 
Дербас О.А.  

9.  

Про стан профілактичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів району 

з попередження правопорушень та злочинів 

серед неповнолітніх у 2015 році 

Желіба О.В.  

10.  
Про проведення районних змагань з 

волейболу серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Желіба О.В.  

11.  
Про організацію та проведення пробного 

тестування, основної сесії ЗНО-2016 
Желіба О.В.  

12.  

Про посилення контролю за стабільним та 

безпечним проходженням опалювального 

сезону 2015/2016 н.р. у навчальних закладах 

району 

Шпак Т.М.  

13.  
Про впровадження енергозберігаючих 

заходів в начальних закладах району. 
Шпак Т.М.  

14.  

Про виконання протипожежних заходів в 

навчальних закладах району за 2015 рік та 

попередження ситуацій по виникненню 

пожеж. 

Шпак Т.М.  

Лютий 

1.  Про конкурс-огляд навчальних кабінетів ЗНЗ Носенко І. Г.  
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району  

2.  
Про посилення контролю за охороною праці у 

навчальних закладах району 
Дербас О.А.  

3.  
Про організацію районного етапу конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 
Желіба О.В.  

4.  

Про проведення районних змагань з 

баскетболу серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Желіба О.В.  

5.  
Про проведення районних змагань з 

допризовної підготовки старшокласників 
Смага О.В.  

6.  

Про перевірку організації роботи навчальних 

закладів №№ 44, 64, 116, 142 з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці  

Дербас О.А.   

7.  
Про підготовку навчальних закладів району 

до весняно – літнього періоду 
Шпак Т.М.  

Березень 

1.  

Про забезпечення нормальної роботи y 

навчальних закладах району під час 

святкування Міжнародного жіночого дня 8 

Березня 

Негрій Н.Г.  

2.  

Про організацію проведення місячника 

дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення отримання дітьми та підлітками 

шкільного віку повної загальної середньої 

освіти у навчальних закладах району 

Носенко І.Г.  

3.  
Про комплектування дітьми дошкільних 

навчальних закладів району 
Дербас О.А.  

4.  

Про посилення контролю щодо безпечного 

перебування дітей у дошкільних навчальних 

закладах району  

Дербас О.А.  

5.  

Про підготовку до проведення Дня 

цивільного захисту населення в 

загальноосвітніх навчальних закладах району 

Шпак Т.М.  

6.  
Про проведення районного зльоту-конкурсу 

команд ЮІР-2016 
Желіба О.В.  

7.  
Про проведення районного конкурсу загонів 

ДЮПР 
Желіба О.В.  

8.  
Про організацію змістовного дозвілля під час 

весняних канікул 
Дірявка О.П.  

9.  
Про підсумки організації змістовного 

дозвілля дітей  під час весняних канікул  
Дірявка О.П.  

10.  

Про порядок закінчення 2015/2016 

навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

Полішко О.М.  

11.  Про економію енергоресурсів Шпак Т.М.  
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12.  Про проведення Дня довкілля Шпак Т.М.  

13.  
Про перевірку організації харчування у 

навчальних закладах №№ 18, 26, 43, 64, 133 
Дербас О.А.  

Квітень 

1.  

Про підсумки перевірки стану ведення 

особових справ та трудових книжок 

працівників у навчальних закладах району 

Негрій Н.Г.  

2.  

Вивчення стану інклюзивної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах №№ 8, 

44, 64, 131, 142, 68, 115 

Кралька С.В. 

Смага О.В. 
  

3.  

Про забезпечення нормальної роботи 

навчальних закладів району під час 

відзначення Христового Воскресіння, Пасхи, 

1 Травня та Дня Перемоги 

Негрій Н.Г.  

4.  
Про організацію роботи в навчальних 

закладах  міста в День Довкілля 
Шпак Т.М.  

5.  
Про підсумки роботи з обдарованими дітьми 

у 2015/2016  н.р. 
Носенко І. Г.  

6.  

Про організацію проведення навчальних 

польових зборів з учнями 11 класів, що 

вивчають предмет «Захист Вітчизни» 

Смага О.В.  

7.  

Про проведення тижнів знань з безпеки 

життєдіяльності у дошкільних навчальних 

закладах 

Шпак Т.М. 

Дербас О.А. 
 

8.  

Проведення Тижня безпеки дитини в 

дошкільних навчальних закладах та Дня 

цивільного захисту в загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

Шпак Т.М.  

9.  
Про закінчення опалювального сезону 2015 / 

2016 н.р. 
Шпак Т.М.  

10.  
Про проведення районних змагань «Старти 

надій» серед учнів ЗНЗ 
Желіба О.В.  

11.  
Про підсумки перевірки організації роботи з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці 

навчальних закладів №№ 44, 64, 116, 142 

Дербас О.А.  

Травень 

1.  

Про підсумки стажування молодих 

спеціалістів випуску середніх спеціальних та 

вищих навчальних закладів 2015 року у 

закладах освіти району у 2015/2016 

навчальному році 

Негрій Н.Г.  

2.  
Про організацію заходів щодо закінчення 

навчального року 
Полішко О.М.  

3.  

Про організацію оздоровлення та відпочинку 

дітей шкільного віку та підлітків влітку 2016 

року 

Полішко О.М.  
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4.  

Про підсумки проведення місячника 

дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення отримання дітьми та підлітками 

шкільного віку повної загальної середньої 

освіти у навчальних закладах району  

Носенко І. Г.  

5.  

Про заходи щодо запобігання травмування та 

загибелі неповнолітніх у надзвичайних 

ситуаціях у літній період 

Дербас О.А.  

6.  

Про оздоровлення дітей влітку 2016 року та 

підготовку дошкільних навчальних закладів 

району до нового 2016/2017 н.р. 

Дербас О.А.  

7.  
Про підсумки проведення навчально-

польових зборів з допризовної підготовки 
Смага О.В.  

8.  
Про проведення закриття районної 

спартакіади 2015/2016 н.р. 
Желіба О.В.  

9.  

Про підготовку та проведення урочистостей з 

нагоди закінчення навчального року в 

загальноосвітніх навчальних закладах району 

в 2016 році 

Желіба О.В.  

10.  
Підготовка навчальних закладів району до 

нового 2016-2017  навчального року. 
Шпак Т.М.  

11.  
Про підсумки перевірки організації 

харчування у навчальних закладах району  
Дербас О.А.   

Червень 

1.  

Про забезпечення нормальної роботи закладів 

освіти району під час відзначення Дня Святої 

Трійці, Конституції України 

Негрій Н.Г.  

2.  

Про зміну контингенту учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району упродовж ІІ 

семестру 2015/2016 н.р. 

Полішко О.М  

3.  

Про організацію проведення районного 

конкурсу виховної роботи в пристосованих 

таборах відпочинку 

Желіба О.В.  

4.  

Про посилення контролю за організацією 

харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах  

Дербас О.А.  

5.  
Про посилення контролю щодо профілактики 

дитячого травматизму влітку 2016 року 
Дербас О.А.  

6.  

Про заходи з підготовки навчальних закладів 

району до функціонування в осінньо-зимовий 

період 2015/2016 н.р. 

Фахівці відділу 

освіти 
 

7.  

Про підготовку власних котелень навчальних 

закладів району до роботи в осінньо - 

зимовий період 2016/ 2017 н.р. 

Шпак Т.М.  

Липень 

1.  Про підсумки особистого прийому громадян Негрій Н.Г.  
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та роботу зі зверненнями громадян у І 

півріччі 2016 року 

2.  
Про затвердження  навчальних планів 

закладів району на 2016/2017 навчальний рік. 
Полішко О.М.  

3.  
Про профілактику пожежної безпеки в 

навчальних закладах району 

Фахівці відділу 

освіти 
 

4.  
Про підготовку до 2015/2016 навчального 

року 
Полішко О.М.  

Серпень 

1.  

Про забезпечення нормальної роботи закладів 

освіти району під час відзначення Дня 

Незалежності України 

Негрій Н.Г.  

2.  

Про проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок» та місячника 

дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення отримання дітьми та підлітками 

шкільного віку повної загальної середньої 

освіти у навчальних закладах району  

Носенко І. Г.  

3.  
Про підсумки літнього оздоровлення 2016 

року у ДНЗ району 
Дербас О.А.  

4.  
Про організацію роботи щодо профілактики 

травматизму у навчальних закладах району  
Дербас О.А.  

5.  

Про попередження правопорушень серед 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

району 

Желіба О.В.  

6.  

Про заходи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у навчальних закладах 

району у 2016/2017 навчальному році 

Дербас О.А.  

7.  

Про забезпечення стабільної роботи 

навчальних закладів району у новому 

2016/2017 н.р. 

Шпак Т.М.  

8.  
Про стан травматизму у навчальних закладах 

району за 9 місяців 2016 року  
Дербас О.А.   

Вересень 

1.  

Про стажування молодих спеціалістів 

випуску середніх спеціальних та вищих 

навчальних закладів 2016 року у закладах 

освіти району  

Негрій Н.Г.  

2.  

Про організацію індивідуального навчання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 

2016/2017 н.р. (та протягом навчального року 

за потребою) 

Полішко О.М.  

3.  

Про комплектування фактичної мережі класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2016 

/ 2017 навчальний рік. 

Полішко О.М.  

4.  Про проведення районної Олімпіади «Сузір’я Желіба О.В.  
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спорту» серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району у 2016/ 2017 н.р.  

5.  

Про організацію науково-методичної роботи 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

району у 2016/2017 навчальному році 

Носенко І. Г.  

6.  
Про попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму  
Дербас О.А.  

7.  

Про посилення контролю щодо безпечного 

перебування дітей у дошкільних навчальних 

закладах району  

Дербас О.А.  

8.  

Організація харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів у 

2016/2017 н.р.  

Дербас О.А.  

9.  

Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у 2016/2017 

навчальному році 

Носенко І. Г.  

10.  
Про підготовку енергетичного господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період 

2016/2017 н.р. 

Шпак Т.М.  

11.  
Про перевірку організації харчування у 

навчальних закладах району  №№ 8, 56, 57, 

131, ФЕЛ  

Дербас О.А.   

Жовтень 

1.  

Про проведення Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика у 

загальноосвітніх навчальних закладах району 

Носенко І. Г.  

2.  

Про проведення районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу вікторини «Знавець 

Олімпійського спорту» 

Желіба О.В.  

3.  

Про проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних 

досягнень випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2017 році 

Желіба О.В.  

4.  
Про організацію змістовного дозвілля під час 

осінніх канікул 
Дірявка О.П.  

5.  
Про підсумки організації змістовного 

дозвілля дітей під час осінніх канікул  
Дірявка О.П.  

6.  
Про стан впровадження варіативної частини 

Базового компонента дошкільної освіти  
Дербас О.А.  

7.  

Про проведення тижнів знань з безпеки 

життєдіяльності у дошкільних навчальних 

закладах 

Шпак Т.М. 

Дербас О.А. 
 

8.  
Про початок опалювального сезону 2016 / 

2017 н.р. 
Шпак Т.М.  

9.  
Про проведення Тижня безпеки дитини в 

дошкільних навчальних закладах району 
Шпак Т.М.  
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10.  
Про підсумки перевірки організації 

харчування у навчальних закладах району  
Дербас О.А.   

Листопад 

1.  

Про формування кадрового резерву в органах 

місцевого самоврядування, закладах та 

установах освіти району 

Негрій Н.Г.  

2.  

Про проведення заходів у рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» 

Желіба О.В.  

3.  

Про підсумки проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок» та місячника 

дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення отримання дітьми та підлітками 

шкільного віку повної загальної середньої 

освіти у навчальних закладах району 

Носенко І. Г.  

Грудень 

1.  

Про підсумки перевірки закладів освіти 

району з питань ведення документації по 

роботі зі зверненнями громадян та під час 

особистого прийому громадян 

Негрій Н.Г.  

2.  
Про організацію змістовного дозвілля під час 

зимових канікул 
Дірявка О.П.  

3.  

Про виконання правил безпеки, 

попередження травматизму під час зимових 

канікул 2016/2017 навчального року 

Дербас О.А.  

4.  

Про затвердження Планів роботи 

позашкільних навчальних закладів у 2017 

році 

Желіба О.В.  

5.  

Про проведення реєстрації випускників 11-х 

класів для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні у 2017 році 

Желіба О.В.  

6.  
Про підготовку до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2017 році 
Желіба О.В.  

7.  

Про посилення контролю за стабільним та 

безпечним функціонуванням навчальних 

закладів освіти району в осінньо – зимовий 

період 2016/ 2017 н.р. 

Шпак Т.М.  

8.  

Про забезпечення роботи навчальних 

закладів району під час проведення 

новорічних канікул та різдвяних свят 

Шпак Т.М.  

5.5.Звіти, довідки, інформації 

№ 

п/п 
Назва звіту, інформації 

Відповідальний 

за виконання  

Відмітка 

про 

виконання 

Січень 
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1.  
Про додаткову потребу в педагогічних кадрах 

(молодих спеціалістах) на 2016/2017 н.р. 
Негрій Н.Г. 

 

2.  

Звіт про чисельність працюючих та 

заброньованих військовозобов’язаних у 

закладах освіти району станом на 01.01.2017 

року (форма № 6-б) 

Негрій Н.Г. 

 

3.  
Про графік щорічних відпусток фахівців відділу 

освіти та керівників закладів освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

4.  
Про підсумки особистого прийому громадян та 

роботу зі зверненнями громадян за 2015 рік 
Негрій Н.Г. 

 

5.  

За результатами І семестру 2015/2016 

навчального року: 

-про рух учнів упродовж семестру; 

-про навчання учнів за індивідуальною формою 

навчання; 

-про навчання учнів за екстернатною формою 

навчання; 

-про виконання чинного законодавства щодо 

здобуття дітьми і підлітками шкільного віку 

повної загальної середньої освіти 

Полішко О.М. 

 

6.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

7.  

Про прибуття та вибуття дітей, батьки яких 

змінюють місце проживання ( прибувають або 

вибувають зі східних областей України)  

Полішко О.М. 

 

8.  

Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

9.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

10.  
Інформація про чисельність дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки 

(формування та уточнення банку даних) 

Дірявка О.П. 

 

11.  
Звіт про видачу проїзних квитків дітям-сиротам 

та дітям, позбавлених батьківського піклування 
Дірявка О.П. 

 

12.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

13.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

14.  
Про випадки дитячого травматизму в 

навчально-виховному процесі закладів освіти 

та побуті за 2015 рік 

Дербас О.А. 

 

15.  
Звіт щодо організації харчування у 

загальноосвітніх навчальних закладах району  
Дербас О.А.  

 

16.  Про статистичний звіт по дошкільним закладам  Дербас О.А.   
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освіти  за 2015 рік  

17.  
Про виконання Комплексної програми 

профілактики правопорушень за 2015 рік 
Желіба О.В. 

 

18.  
Зведені звіти за ІV квартал 2015 року та за 2015 

рік про нещасні випадки на виробництві 
Шпак Т.М. 

 

19.  
Про наявність вакансій педагогічних 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

Лютий 

1.  

Про пропозиції щодо нагородження 

педагогічних працівників району Почесними 

грамотами, грамотами та подяками різних 

рівнів 

Негрій Н.Г. 

 

2.  

Про узагальнені відомості щодо щорічної 

оцінки виконання посадовими особами 

місцевого самоврядування покладених на них 

завдань та обов’язків  

Негрій Н.Г. 

 

3.  
Характеристики на керівників закладів освіти 

району  
Негрій Н.Г. 

 

4.  
Про завідувачів дошкільних навчальних 

закладів району 
Негрій Н.Г. 

 

5.  
Про наявність вакансій педагогічних 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

6.  

Про перспективну мережу таборів відпочинку з 

денним перебуванням на базі навчальних 

закладів   

Полішко О.М. 

 

7.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

8.  

Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г.  

9.  
Звіт про видачу проїзних квитків дітям-сиротам 

та дітям, позбавлених батьківського піклування 
Дірявка О.П. 

 

10.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

11.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

12.  
Про виконання заходів щодо попередження 

насильства та жорстокого поводження з дітьми  

Желіба О.В.  

13.  
Про дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

Желіба О.В.  

14.  
Звіт до ДОМПМПК про роботу РПМПК району 

за 2015 рік 
Кралька С.В. 

 

15.  
Корегування списків випускників щодо 

отримання ними документів про освіту 
Полішко О.М. 

 

Березень 
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1.  

Зошити попереднього комплектування 

загальноосвітніх навчальних закладів району 

педагогічними працівниками на 2016/2017 н.р. 

Негрій Н.Г. 

 

2.  
Про плинність педагогічних кадрів у закладах 

освіти району у І кварталі 2016 року 
Негрій Н.Г. 

 

3.  
Про наявність вакансій педагогічних 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

4.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

5.  
Про виконання комплексної програми 

«Турбота» 
Кралька С.В. 

 

6.  

Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

7.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

8.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

9.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

10.  
Про стан дитячого травматизму у І кварталі 

2016 року 
Дербас О.А. 

 

11.  Банк даних на дітей, що скоїли злочин Желіба О.В.  

12.  Банк даних на дітей, схильних до бродяжництва Желіба О.В.  

13.  
Про прибуття та вибуття дітей, батьки яких 

змінюють місце проживання ( прибувають  або 

вибувають зі східних областей України)  

Полішко О.М. 

 

Квітень 

1.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

2.  

Про прибуття та вибуття дітей, батьки яких 

змінюють місце проживання ( прибувають  або 

вибувають зі східних областей України)  

Полішко О.М. 

 

3.  
Про наявність вакансій педагогічних 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

4.  

Про наслідки комплектування загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів на 

2016/2017 н.р. 

Негрій Н.Г. 

 

5.  

Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

6.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 
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7.  

Інформація про попереднє працевлаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, випускників 9, 11 класів, які 

перебувають під опікою (піклуванням) 

Дірявка О.П. 

 

8.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

9.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

10.  
Звіт до ДОМПМПК про роботу РПМПК району 

за 2015 рік 

Кралька С.В.  

11.  
Зведений звіт за І квартал 2016 року про 

нещасні випадки на виробництві 
Шпак Т.М. 

 

Травень 

1.  

Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

2.  

Про прибуття та вибуття дітей, батьки яких 

змінюють місце проживання ( прибувають  або 

вибувають зі східних областей України)  

Полішко О.М. 

 

3.  

Звіт щодо перспективної мережі пристосованих 

закладів відпочинку таборів з денним 

перебуванням, які функціонуватимуть влітку 

2016 року 

Полішко О.М. 

 

4.  

Звіт щодо категорій дітей, які планують 

оздоровитися у пристосованих закладах 

відпочинку таборах з денним перебуванням 

влітку 2016 року 

Полішко О.М. 

 

5.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

6.  
Про наявність вакансій педагогічних 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

7.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

8.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

9.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

10.  
Зведений звіт по проведенню тижнів знань з 

безпеки життєдіяльності у ДНЗ та проведенню 

Дня цивільного захисту в ЗНЗ району 

Шпак Т.М. 

 

Червень 

1.  
Про наявність вакансій педагогічних 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

2.  
Про плинність педагогічних кадрів у закладах 

освіти району у ІІ кварталі 2016 року  
Негрій Н.Г. 

 

3.  Про забезпечення житлом педагогічних Негрій Н.Г.  
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працівників закладів освіти району  

4.  

Про прибуття та вибуття дітей, батьки яких 

змінюють місце проживання ( прибувають  або 

вибувають зі східних областей України)  

Полішко О.М. 

 

5.  

Інформація за результатами 2015/2016 

навчального року: 

-про руху учнів; 

-про навчання учнів за індивідуальною 

формою; 

-про підсумки проведення річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації екстернів; 

-про виконання чинного законодавства щодо 

здобуття неповнолітніми повної загальної 

середньої освіти; 

-про рівень навчальних досягнень учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Полішко О.М. 

 

6.  

Інформація про попередній набір учнів до 1-х 

та 10-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2016/2017 н.р. 

Полішко О.М. 

 

7.  

Інформації та звіти щодо оздоровлення учнів у 

пристосованих закладах відпочинку таборах з 

денним перебуванням учнів влітку 2016 року 

Полішко О.М. 

 

8.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

9.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

10.  
Інформація про чисельність дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки 

(формування та уточнення банку даних) 

Дірявка О.П. 

 

11.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

12.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

13.  
Про стан дитячого травматизму ІІ кварталі 2016 

року  
Дербас О.А. 

 

14.  
Звіт про комплектування педагогічними 

працівниками  
Дербас О.А. 

 

15.  
Про стан злочинності та правопорушень серед 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів за І 

півріччя 2016 року 

Желіба О.В. 

 

16.  
Про роботу громадських наркопостів у І 

півріччі 2016 року 
Желіба О.В. 

 

Липень 

1.  
Про наявність вакансій педагогічних 

працівників у закладах освіти району 
Негрій Н.Г. 
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2.  

Про прибуття та вибуття дітей, батьки яких 

змінюють місце проживання ( прибувають  або 

вибувають зі східних областей України)  

Полішко О.М. 

 

3.  

Інформація про попередній набір учнів до 1-х 

та 10-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2016/2017 н.р. 

Полішко О.М. 

 

4.  

Інформація про перспективу організації 

допрофільного та профільного навчання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах в 

2016/2017 навчальному році 

Полішко О.М. 

 

5.  

Інформації та звіти щодо оздоровлення учнів у 

пристосованих закладах відпочинку таборах з 

денним перебуванням учнів влітку 2016 року 

Полішко О.М. 

 

6.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

7.  
Про виконання комплексної програми 

«Турбота» 
Кралька С.В. 

 

8.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

9.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

10.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

11.  
Зведений звіт за ІІ квартал 2015 року про 

нещасні випадки на виробництві 
Шпак Т.М. 

 

Серпень 

1.  

Про освітній рівень педагогічних працівників, 

участь у навчально-виховному процесі молодих 

спеціалістів та вчителів пенсійного віку тощо 

(12 форм) 

Негрій Н.Г. 

 

2.  
Про закриття вакансій педагогічних працівників 

у закладах освіти району  
Негрій Н.Г. 

 

3.  

Про нагороджених педагогічних працівників 

закладів освіти району державними 

нагородами, Почесними грамотами, грамотами 

та подяками різних рівнів 

Негрій Н.Г. 

 

4.  

Інформація про попередній набір учнів до 1-х 

та 10-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2016/2017 н.р. 

Полішко О.М. 

 

5.  

Про прибуття та вибуття дітей, батьки яких 

змінюють місце проживання ( прибувають  або 

вибувають зі східних областей України)  

Полішко О.М. 

 

6.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 
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7.  

Інформації та звіти щодо оздоровлення учнів у 

пристосованих закладах відпочинку таборах з 

денним перебуванням учнів влітку 2016 року 

Полішко О.М. 

 

8.  

Інформація про продовження навчання для 

здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, продовження навчання 

або працевлаштування випускників 11-х класів 

(попередні дані) 

Носенко І. Г. 

 

9.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

10.  
Звіт про забезпечення шкільною та спортивною 

формами дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

11.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

12.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

Вересень 

1.  

Про чисельність та склад педагогічних 

працівників загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних закладів освіти району 

Негрій Н.Г. 

 

2.  
Про облік молодих спеціалістів, призначених у 

2016/2017 навчальному році 
Негрій Н.Г. 

 

3.  

Про чисельність і склад педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів району (форма № 83-РВК) 

Негрій Н.Г. 

 

4.  
Складання списків педагогічних працівників 

району станом на 1 жовтня 2016 року 
Негрій Н.Г. 

 

5.  

Про пропозиції щодо нагородження 

педагогічних працівників району Почесними 

грамотами, грамотами та подяками різних 

рівнів 

Негрій Н.Г. 

 

6.  
Про стан забезпечення педагогічними кадрами 

закладів освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

7.  
Фактична мережа навчальних закладів району 

за мовами навчання на 2016/2017 н. р. 
Полішко О.М. 

 

8.  
Фактична мережа навчальних закладів району 

та контингенту учнів на 2016/2017 н. р. 
Полішко О.М. 

 

9.  

Довідка про комплектування мережі класів 

загальноосвітніх навчальних закладів у 

2016/2017 н.р.  

Полішко О.М. 

 

10.  
Звіти денних загальноосвітніх навчальних 

закладів комунальної та приватної форм 

власності ЗНЗ-1  

Полішко О.М. 

 

11.  Державне статистичне спостереження за Полішко О.М.  
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формою № 76-РВК 

12.  
Звіт про залучення до відпочинку дітей 

пільгових категорій у пристосованих таборах з 

денним перебуванням влітку 2016 року 

Полішко О.М. 
 

13.  
Звіт про фінансове забезпечення організації 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного 

віку влітку 2016 року 

Полішко О.М. 
 

14.  
Інформація щодо стану формування державних 

статистичних звітів ЗНЗ в електронному 

вигляді на порталі dp.isou.org 

Полішко О.М. 
 

15.  
Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

16.  
Про виконання комплексної програми 

«Турбота» 
Кралька С.В. 

 

17.  
Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

18.  
Звіт про результати проведення 

Всеукраїнського профілактичного заходу 

«Урок» 

Носенко І. Г. 

 

19.  
Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

20.  

Звіт про працевлаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

випускників 9, 11 класів, які перебувають під 

опікою (піклуванням) 

Дірявка О.П. 

 

21.  
Інформація про чисельність дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки 

(формування та уточнення банку даних) 

Дірявка О.П. 

 

22.  
Звіт про забезпечення шкільною та спортивною 

формами дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

23.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

24.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

25.  Про стан дитячого травматизму Дербас О.А.  

26.  
Про підсумки літнього оздоровлення 2016 року 

дітей ДНЗ 
Дербас О.А. 

 

27.  
Звіт про стан впровадження варіативної 

частини Базового компонента дошкільної 

освіти  

Дербас О.А. 

 

28.  Звіт про мережу дошкільних закладів  Дербас О.А.  

29.  
Звіт про контингент дітей у дошкільних 

закладах  
Дербас О.А. 
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30.  
Звіт про медичних працівників дошкільних 

закладів  
Дербас О.А.  

 

31.  Банк даних на дітей, що скоїли злочин Желіба О.В.  

32.  Банк даних на дітей, схильних до бродяжництва Желіба О.В.  

Жовтень 

1.  

Про кількість випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які вступили до навчання 

на педагогічні спеціальності 

Негрій Н.Г. 

 

2.  

Інформація про організацію допрофільного та 

профільного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району 

Полішко О.М. 

 

3.  

Відомості про мови навчання та вивчення мови 

як предмета у загальноосвітніх навчальних 

закладах (звітність за формою Д-7, 8 ). 

Полішко О.М. 

 

4.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

5.  

Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

6.  

Звіт про кількість дітей і підлітків шкільного 

віку в 2014 році (державне статистичне 

спостереження за формою № 77-РВК) 

Носенко І. Г. 

 

7.  

Інформація про продовження навчання для 

здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, продовження навчання 

або працевлаштування випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Носенко І. Г. 

 

8.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

9.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

10.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

11.  
Звіт про якісний склад педагогічних 

працівників 
Дербас О.А. 

 

12.  Звіт про забезпечення медичними працівниками  Дербас О.А.  

13.  Про організацію харчування учнів.   Дербас О.А.  

14.  
Про виконання заходів відділу освіти щодо 

попередження насильства та жорстокого  

поводження з дітьми 

Желіба О.В. 

 

15.  
Зведений звіт за ІІІ квартал 2016 року про 

нещасні випадки на виробництві 
Шпак Т.М. 

 

16.  
Щодо виконання протипожежних заходів у 

навчальних закладах району за 9 місяців 2016 
Шпак Т.М. 
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року 

Листопад 

1.  
Про формування кадрового резерву для служби 

в органах місцевого самоврядування 
Негрій Н.Г. 

 

2.  
Про формування кадрового резерву на посади 

керівників закладів освіти району 
Негрій Н.Г. 

 

3.  
Про відзначення ювілейних та пам’ятних дат 

закладами освіти району у 2017 році 
Негрій Н.Г. 

 

4.  

Про відзначення ювілейних дат та днів 

народжень керівниками закладів освіти району, 

фахівцями відділу освіти 

Негрій Н.Г. 

 

5.  

Узагальнена перспективна мережа класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на 

2017/2018 н.р. 

Полішко О.М. 

 

6.  

Звіт про профільне навчання та поглиблене 

вивчення предметів за формою № Д-5 

(державне статистичне спостереження). 

Полішко О.М. 

 

7.  

Відомості про групування денних 

загальноосвітніх навчальних закладів за 

кількістю класів і учнів та про наповнюваність 

класів учнями (звітність за формою Д-6). 

Полішко О.М. 

 

8.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

9.  
Формування бази даних на випускників 2017 

року щодо замовлення документів про освіту 
Полішко О.М. 

 

10.  Звіти з питань організації фізичного виховання Желіба О.В.  

11.  
Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

12.  

Звіт про результати проведення місячника 

дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення отримання дітьми та підлітками 

шкільного віку повної загальної середньої 

освіти у навчальних закладах району 

Носенко І. Г. 

 

13.  
Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

14.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

15.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

16.  
Зведений звіт по проведенню тижнів знань з 

безпеки життєдіяльності у ДНЗ та проведенню 

Дня цивільного захисту в ЗНЗ району 

Шпак Т.М. 

 

Грудень 

1.  Про кількісний та якісний склад державних Негрій Н.Г.  
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службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, які займають посади 

керівників та спеціалістів, за станом на 31 

грудня 2016 року (форма № 9-ДС) 

2.  Про кадровий склад відділу освіти Негрій Н.Г.  

3.  

Звіт про продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти випускниками 

9-х класів середніх закладів освіти в 2016/2017 

н.р. (за формою № 1-ЗСО). 

Полішко О.М. 

 

4.  

Розміщення інформації та звітів щодо 

підсумків роботи відділу освіти та закладів 

освіти району на офіційному Інтернет-порталі  

Полішко О.М. 

 

5.  Звітність з фізичної культури 2-ФК Желіба О.В.  

6.  
Про виконання комплексної програми 

«Турбота» 
Кралька С.В. 

 

7.  

Інформація про дітей і підлітків шкільного віку, 

які не відвідують навчальні заклади без 

поважних причин 

Носенко І. Г. 

 

8.  

Інформація про стан забезпечення пільговими 

проїзними квитками дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Дірявка О.П. 

 

9.  Складання соціального паспорту  
Фахівці відділу 

освіти 

 

10.  Звіт про виконання норм по харчуванню  Дербас О.А.  

11.  
Звіт про середню відвідуваність дошкільних 

закладів  
Дербас О.А. 

 

12.  Про стан дитячого травматизму Дербас О.А.  

13.  
Звіт щодо електронної реєстрації дітей до 

дошкільних закладів  
Дербас О.А. 

 

14.  Банк даних на дітей, що скоїли злочин Желіба О.В.  

15.  Банк даних на дітей, схильних до бродяжництва Желіба О.В.  

16.  
Звіт про фізичну культуру і спорт в навчальних 

закладах. 
Желіба О.В. 

 

17.  
Статистичні дані по злочинності у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року 
Желіба О.В. 

 

18.  
Профілактика злочинності та правопорушень 

серед дітей, захисту їх прав на освіту 
Желіба О.В. 

 

19.  Про роботу шкіл сприяння культури здоров’я Кралька С.В.  

5.6.Організаційно-масові заходи 

5.6.2.Організаційно-масові заходи 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Організація змістовного дозвілля січень  Дірявка О.П.  



 58 

під час зимових канікул (згідно з 

планом) 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2.  

Урочисті та інформаційно-

просвітницькі заходи до Дня 

Соборності та Свободи України 

січень  

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

3.  
Організація змістовного дозвілля 

учнів під час весняних канікул  
березень  

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

4.  Заходи до річниці трагедії на ЧАЕС квітень  

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

5.  Заходи до дня незалежності України серпень 

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

6.  Заходи до Дня захисника України жовтень  

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

7.  

Заходи з нагоди визволення міста та 

України від фашистських 

загарбників 

жовтень  

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

8.  
Організація змістовного дозвілля 

під час осінніх канікул 
жовтень  

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

9.  Заходи до Дня Гідності та Свободи листопад 

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

10.  
Організація змістовного дозвілля 

під час зимових канікул 
грудень  

Дірявка О.П. 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

 

5.6.3.Спортивно-масові заходи 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень 

1.  
Заходи під час зимових канікул (за окремими 

планами). 
Желіба О.В.  

2.  
Участь у міському конкурсі вікторині «Знавці 

олімпійського спорту» 
Желіба О.В.  

Лютий 

1.  Районні змагання з баскетболу, волейболу Желіба О.В.  

2.  
Участь у міському турі Всеукраїнського конкурсу 

«Олімпійський рух: історія і сьогодення» 
Желіба О.В.  

3.  

Участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Інноваційний урок фізичної культури та урок 

фізичної культури з елементами футболу».  

Желіба О.В.  
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Березень 

1.  Районний конкурс загонів ЮІР Желіба О.В.  

2.  Районний конкурс загонів ДЮПР Желіба О.В.  

3.  
Районні змагання з футболу на призи клубу 

«Шкіряний м’яч»  
Желіба О.В.  

4.  
Районні змагання з легкоатлетичного 

чотириборства 
Желіба О.В.  

Квітень 

1.  
Участь у міських змаганнях легкоатлетичного 

чотириборства 
Желіба О.В.  

Травень 

1.  
Заходи в рамках святкування Дня Перемоги (за 

окремим планом) 
Желіба О.В.  

2.  Участь у міському легкоатлетичному пробігу  Желіба О.В.  

3.  Закриття районної спартакіади 2016/2017 Желіба О.В.  

Червень 

1.  Спортивні заходи до Дня захисту дітей  Желіба О.В.  

Вересень 

1.  Участь у міських спортивних заходах до Дня міста Желіба О.В.  

2.  Всеукраїнський Олімпійський тиждень Желіба О.В.  

Жовтень 

1.  
Участь у міському легкоатлетичному пробігу «2 

милі миру» 
Желіба О.В.  

Листопад 

1.  Районні змагання з футзалу Желіба О.В.  

2.  Районні змагання зі стрітболу Желіба О.В.  

3.  Змагання з допризовної підготовки юнаків Смага О.В.  

4.  
Районний тур Всеукраїнського конкурсу вікторини 

«Знавець олімпійського спорту» 
Желіба О.В.  

Грудень 

1.  Заходи до дня Збройних Сил України Смага О.В.  
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6.ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 

ОСВІТИ 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Відповідаль-

ний 
Відмітка  

1.  

Дотримуватися вимог Бюджетного кодексу 

України від 08.07.2010 № 2456-VІ із 

змінами та національних положень 

бухгалтерського обліку в державному 

секторі, затверджених наказом МФУ від 

12.10.2010р. № 1202 зі змінами 

Постійно 
Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

 

2.  

Забезпечити ефективне використання 

коштів державного та місцевого бюджетів, 

затверджених на утримання закладів освіти 

району. 

Постійно 
Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

 

3.  

Забезпечити виконання постанови КМУ від 

01.03.2014 р. № 65 «Про економію 

державних коштів та недопущення втрат 

бюджету» (зі змінами) 

Постійно 

Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

Запівалова Н.Г. 

 

4.  

Постанови Кабінету Міністрів № 668 від 

13.05.1998 «Про заходи щодо запобігання 

порушення  фінансової дисципліни в 

бюджетних установах і організаціях» 

Постійно 

Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

Запівалова Н.Г. 

 

5.  

Ознайомити керівників установ повторно з 

Постановою Кабінету Міністрів України: № 

1290 від 17.01.1997 «Про затвердження 

Списків виробництв, робіт, цехів, професій і 

посад, зайнятість працівників в яких дає 

право на щорічні додаткові відпустки за 

роботу зі шкідливими умовами праці» 

Постійно 

Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

Запівалова Н.Г. 

 

6.  

Виконання рішення міської ради «Про 

оренду нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності територіальної 

громади міста» зі змінами та доповненнями 

від  

Постійно 

Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

Шпак Т.М. 

 

7.  

Інструкцію «Про порядок використання та 

обліку позабюджетних коштів бюджетних 

установ та обліку про них» № 63 від 

11.08.1998. 

Постійно 

Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

Запівалова Н.Г. 

 

8.  

Дотримання Закону України від 02.06.2011 

№ 3334-VI «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення 

організаційно-правових основ боротьби зі 

злочинністю та корупцією» 

Постійно 

Темченко Л.О. 

Трусевич І.М. 

Запівалова Н.Г. 

 

9.  Провести тарифікацію працівників установ 

освіти до 05 вересня 
Вересень 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 
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10.  Внесення змін до штатних розписів закладів 

освіти при зміні розмірів посадових окладів 
Постійно 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

 

11.  

Здійснювати суворий контроль за станом 

охорони та збереження товарно - 

матеріальних цінностей, продуктів 

харчування та інших матеріальних 

цінностей 

Постійно 

Трусевич І.М. 

Запевалова 

Н.Г. 

керівники груп 

обліку ТМЦ 

 

12.  

Здійснювати контроль за дотриманням 

штатної та фінансової дисципліни, лімітів 

заробітної плати та енергоносіїв в 

підвідомчих установах 

Постійно 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

Баленко В.В. 

 

13.  Скласти проект бюджету на 2017 рік 
Червень-

грудень 

Карпова Р.Д. 

Баленко В.В. 

 

14.  Складати звітність по використанню 

бюджетних та позабюджетних коштів  

Щомісячно, 

щокварталь

но 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

керівники груп  

 

15.  
Дотримання вимог Положення про облікову 

політику та організацію бухгалтерського 

обліку 

Постійно 

Карпова Р.Д. 

Тюшка М.Ю. 

Шевченко Я.В. 

 

16.  

На нарадах керівників установ розглядати 

підсумки фінансово-господарської 

діяльності установ, проводити семінари, 

технічного навчання 

щокварталь

но 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

керівники груп  

 

17.  Скласти план вибіркового капітального 

ремонту установ освіти на 2017 рік 
ІІ-ІV кв. Шпак Т.М. 

 

18.  Підготувати розрахунки по використанню 

коштів по коду та 3110 , 3142 
ІV кв. 

Шпак Т.М. 

Міщенко В.В. 

 

19.  Підготувати розрахунки для кошторисів 

установ освіти на 2017 рік по спецфонду 
ІV кв. 

Миргородська 

Н.П.  

 

20.  Аналізувати використання паливних 

ресурсів в підвідомчих установах 
Постійно 

Шпак Т.М. 

Сосницька 

О.С. 

 

21.  
Забезпечити виконання планів вибіркового 

ремонту, підготовку установ до роботи в 

осінньо-зимовий період 2016/ 2017 н.р. 

ІІ-ІІІ кв. Міщенко В.В. 

 

22.  Здійснювати контроль за виконанням 

планових протипожежних заходів 
І-ІV кв. 

Фахівці групи 

технічного 

нагляду 

відділу освіти 

 

23.  
Проаналізувати правильність складених  

кошторисів на виконання вибіркових 

капітальних ремонтів в установах освіти 

за графіком 

Фахівці групи 

технічного 

нагляду 

відділу освіти 

 

24.  Здійснювати контроль за технічним станом 

підвідомчих установ 
Постійно 

Фахівці групи 

технічного 

нагляду 

 



 62 

відділу освіти 

25.  

Здійснювати суворий контроль за 

економним використанням електроенергії, 

води, газу, тепла, дотримання ліміту в 

коштах та натуральних величинах 

Постійно 

Фахівці групи 

технічного 

нагляду 

відділу освіти 

 

26.  

Забезпечити контроль за використанням і 

списанням м’якого інвентарю, 

будматеріалів, технічних засобів навчання, 

меблів 

Постійно 

Трусевич І.М. 

Запівалова Н.Г. 

Ситник Н.К. 

 

27.  

Виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату 

праці працівників на основі єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери» та наказу Міністерства освіти і 

науки України від 26.09.2005 № 557 «Про 

упорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ 

освіти та наукових установ» зі змінами та 

доповненнями. 

Постійно 
Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

 

28.  
Забезпечення виконання Державного 

бюджету України на 2016 рік та 

дотримання Бюджетного Кодексу.  

Постійно 

Темченко Л.О., 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

 

29.  

Виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату, органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів» 

Постійно 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

Баленко  В.В. 

 

30.  

Виконання Указу Президента України від 

14.02.2000 «Про невідкладні заходи щодо 

подолання кризових явищ у паливно-

енергетичному комплексі України» 

Постійно 

Трусевич І.М. 

Карпова Р.Д. 

Баленко В.В. 

Шпак Т.М. 

Сосницька 

О.С. 

 

31.  

Виконання Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2002 № 588 – р 

«Про погашення дебіторської та 

кредиторської заборгованості в бюджетній 

сфері» 

щокварталь

но 

Запівалова Н.Г. 

Пукас Н.В. 
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7.РАЙОННІ СЕМІНАРИ 

№ 

п/п 
Тема Термін 

Відповідальні 

за виконання 
Відмітка  

1. 

Розвиток усного мовлення учнів 

шляхом застосування інноваційних 

методик та інтерактивних 

технологій навчання на уроках 

англійської мови 

 Негрій Н.Г.  

 


