
УКРАЇНА
ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_____________ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ__________

Н А К А З

Ізяслав

19.06.2017 № 168-н

Про підготовку та організований 
початок 2017/2018 навчального року

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації від 15.06.2017 № 314-од та з метою забезпечення 
організованого початку 2017/2018 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Створити моніторингову групу відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації для забезпечення підготовки навчальних закладів до 
організованого початку навчального року, розроблення рекомендацій, надання 
практичної допомоги в розв'язанні виявлених проблем, у складі:

Начальник відділу освіти, молоді та 
спорту
Головний спеціаліст відділу освіти,

Пилипчук Валентина Віталіївна 

Сологуб Лариса Василівна 

Крюкова Людмила Володимирівна 

Ткачук Віталій Олексійович 

Кушнірук Ірина Володимирівна

Румянцева Олена Вячеславівна

Антонюк Олена Дмитрівна

Равчук Наталія Олександрівна

молоді та спорту
Головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту
Завідувач сектором молоді та спорту 
відділу освіти, молоді та спорту 
Голова райкому профспілки 
працівників освіти району (за 
згодою)
завідуюча районним методичним 
кабінетом відділу освіти, молоді та 
спорту
методист з дошкільної освіти та 
кадрової роботи районного 
методичного кабінету відділу 
освіти, молоді та спорту 
Начальник служби фінансово- 
господарського обслуговування 
закладів освіти відділу освіти,



молоді та спорту
Якубець інженер-механік служби фінансово-
Роман Анатолійович господарського обслуговування

закладів освіти відділу освіти, 
молоді та спорту

2. Провести огляд стану підготовки навчальних закладів до нового навчального 
року згідно графіку (додається).

До 21 серпня 2017 року

3. Головним спеціалістам відділу, керівникам структурних підрозділів відділу 
освіти, молоді та спорту:
3.1. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно -  гігієнічних умов у всіх 
навчальних закладах, врахувавши під час підготовки до нового навчального 
року вимоги нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 
закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24 березня 2016 року №234.

Протягом червня -  серпня 2017 року 
^ 3.2. Продовжити роботу щодо створення і технічного оснащення опорних шкіл 

та подальшої оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів 
відповідно до перспективного плану -  графіку оптимізації мережі навчальних 
закладів, вживши заходів щодо недопущення необгрунтованої ліквідації 
навчальних закладів.

Протягом червня -  серпня 2017 року

3.3. Щомісяця до 15 числа інформувати Департамент освіти і науки 
.облдержадміністрації про прийняті рішення щодо реорганізації чи ліквідації 
навчальних закладів, з наданням копій рішень органів місцевого 
самоврядування.

Протягом червня -  вересня 2017 року
3.4. Вивчити потребу та активізувати впровадження інклюзивного навчання 
дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах.

До 15 серпня 2017 року

3.5. Вивчити потребу та організувати роботу короткотривалих груп для дітей 
дошкільного віку на базі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році.

До 25 вересня 2017 року

3.6. Проконтролювати проведення загальних зборів (конференцій) колективів 
(за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад 
навчальних закладів) щодо звітування керівників дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів про виконану за рік роботу, а також про 
використання коштів, що надійшли як благодійна допомога навчальним 
закладам, з обов'язковим оприлюдненням звітів на відповідних веб-сайтах.

Протягом червня - серпня 2017 року



3.7. Забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення до місць 
навчання і додому дітей дошкільних закладів, учнів та педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, які цього 
потребують, переглянути та затвердити маршрути руху шкільних автобусів.

До 26 серпня 2017 року

3.8. Продовжити роботу щодо забезпечення навчальних закладів комп’ютерною 
технікою та підключенням до мережі Інтернет.

Постійно
3.9. Завершити комплектування навчальних закладів керівними та 
педагогічними кадрами.

До 29 серпня 2017 року
3.10. Узагальнити інформацію про стан підготовки навчальних закладів до 
2017/2018 навчального року та надати Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

До 21 серпня 2017 року

3.11. Розглянути стан підготовки навчальних закладів до нового навчального 
року на засіданні колегії відділу освіти, молоді та спорту, залучивши до участі в 
ній керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств і організацій.

До 30 серпня 2017 року

3.12. Надати оперативну інформацію щодо організованого початку 2017/2018 
навчального року до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

До 11 години 1 вересня 2017 року

4. Районному методичному кабінету (О. Румянцева):

4.1. Забезпечити підготовку науково -  методичних та інструктивних матеріалів
щодо організації навчально-виховного процесу у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.

До 15 серпня 2017 року

4.2. Забезпечити збереження та розвиток бібліотечних фондів навчальних 
закладів. Проаналізувати стан забезпечення підручниками у всіх 
загальноосвітніх навчальних закладах.

До 22 серпня 2017 року

4.3. Вжити заходів щодо збагачення предметно -  ігрового розвивального
середовища та навчально-методичного забезпечення для організації
життєдіяльності дітей та освітньо -  виховного процесу у дошкільних закладах.

Протягом червня - серпня 2017 року

4.4. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити 
невідкладних заходів щодо забезпечення рівного доступу кожної дитини до



якісної дошкільної освіти, стовідсоткового залучення дітей п'ятирічного віку до 
різних форм здобуття дошкільної освіти.

До 25 вересня 2017 року

5. Керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів:

5.1. Вжити заходів щодо якісної підготовки загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів до організованого початку 2017/2018 навчального року, 
дотримуючись Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, 
безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі (лист МОН України від 
26.04.2013 №1/9- 305 додається).

До 15 серпня 2017 року

5.2. Забезпечити дотримання санітарно -  гігієнічних умов у навчальних 
закладах, врахувавши під час підготовки до нового навчального року вимоги 
нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, 
затвердженого наказом МОЗ України від 24 березня 2016 року №234.

Протягом червня -  серпня 2017 року

5.3. Забезпечити відновлення і ремонт шкільних спортивних майданчиків, 
ігрових та спортивних майданчиків дошкільних навчальних закладів та 
перевірку безпечності спортивного та ігрового обладнання, встановленого на 
них.

Протягом червня -  серпня 2017 року

5.4. Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, які 
потребують корекції фізичного розвитку (обладнання пандусів, ліфтів або 
підйомників, спеціальних туалетних кімнат та вбиралень, удосконалення 
навчально-методичного та реабілітаційного обладнання тощо).

Протягом червня - серпня 2017 року
5.5. Провести загальні збори (конференції) колективів (за участю представників 
батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів) щодо 
звітування керівників про виконану за рік роботу, а також про використання 
коштів, що надійшли як благодійна допомога навчальним закладам, з 
обов'язковим оприлюдненням звітів на відповідних веб-сайтах.

Протягом червня - серпня 2017 року

5.6. Провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне 
комплектування інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти.

До 29 серпня 2017 року

5.7. Забезпечити проведення у навчальних закладах Дня знань та Першого уроку 
відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

01 вересня 2017 року
5.8. Надати оперативну інформацію щодо організованого початку 2017/2018 
навчального року до відділу освіти, молоді та спорту.

До 10 години 01 вересня 2017 року



6. Провести підсумкову колегію відділу освіти, молоді та спорту 
рай держадміністрації «Про підсумки 2016/2017 навчального року та завдання на 
2017/2018 навчальний рік» 29 серпня 2017 року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

/Л Л
7 V І

Начальник відділу

З наказом ознайомлені:

Юрисконсульт

В. Пилипчук

Є. Яцимон

Л. Крюкова 
Л. Сологуб 
В. Ткачук
_І. Кушніру к
О. Румянцева 
О. Антонюк 
_Р. Якубець 
_ Н.Равчук




