
yKPAiHA

вIддIЛ освIти, культури,сIМ'i, м9{одI тА спорту

пшршчинсъкоi мIсъкоi га,ди

Про заmверdнсення рiшенiл л л' r[i rbi "' ко 
"Р 

ер ен цii 3 0, 0 8, 2 0 1 9

На виконання наказу департаменту освiти. i науки облдержадмiнiстрашiТ

14.05.2019 Nsl4з <Про "ioJ;;;;;^^;; 
2018/2019 навчаJIьного року та

пiдготовкУ до 2019/ ZO20 "p;;;oio 
po*yn зоЪ,р""" 2019 року вiдбулася

серпнева конфереНцiя прачiurrr*i" o."ir" П,р,чинськоi отг, За результатами

конференuii

нАкАзую: .. _l л_л :iB освiти Kllpo
1.ЗатверДитирiшеннясерпнеВоiконференцiiпрацlВник

пiдсУмкироботиДошкiльноi,.ч'Т:":середньоТтапозашкlJIьноl
освiти в 2018/2019 навчалъному рочi та заВДаННЯ РОЗВИТКУ ocBlTнbol

галУзi"чzоtgl2о2о'ч**",,ий^рiотанаДiслаТийогокерiвникам
закладiв освiти ПеречинськоТ ОТГ,

2.КерiвникамзаклаДiвосвiтизабезпечитиВиконанняЗазначенихрiшеньу
межах кОМПеТеНЦii, !___,.ляrлrrо4r.гIi кулътурИ, ciM'i,

3. Про ;;;;;Ъ;у р9боту iнформувати" вiддiл освlти,

молодi та спорту П.р..r"r.u-*ъi йс"коi ради у встановленi строки,

4. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою,

30.08.2019

нАкАз

Перечин
JYg 89/01-31

началыrик вiддiлу
О.Ба;lзак



yKPAiHA

вIддIЛ освIти, кулъТури, cIM,i, молодI тА спорту

пЕрЕчинськоi мlсъкоi рдди

рIшЕння
конФЕрш,нцri прАцIвникIв освIти

вIддIлу освIти, кулътурч, 9IY_ i: YрJодI 
тА спорту

пЕрЕчинськоi мrсъкоI рАди

м.Перечи tl

30 серпня 2019 року

Про пidсумкч робоmu dошкiльно'i,
-, 

оr|* unit r"p i\nuoi mа позашкiльно'i-;;;i;" 
у ZO|B:ZOr9 навчальному роцi -:..:. _:,.

ornor"i завdання на 2019/2020 навчu,ьнuu plк

ЗаслухавшИ та обговоривrци о"1::]1"лт наЧшIьника вiддiлу освi,ги,

кУлЬТУри,сiМ,i,молоДiТаспорТУПеречинськоiмiськоIРаДиБарзако.I.<Про
пiдсумки роботи дошкiльноi,. йалiноi середнъоi та позашr<iльноi ocBiTlt в

2018/2019 навчаJIьному роц1 та завдання розвитку ocBiTHboT галузl на

2Оir9 l2O20 навчальний рiю>

Конференцiя ухвалила:

1.Iнформаuiю,оЗВУЧенУУДоповiДiнач€шЬникавiддiлуосвiти,
культури, ci.M,i', onоподi ,u .r,орrу l"_y:":cbKoi У]:л"Y ::И 

БаРЗаК O'l''

ВзяТиДоВlДоМа.КерiвникамзаклаДiвосвiтиорганiзУватиобговорення

""r.pi-iB 
конференцii на педрадах ЗЗСО,

До 5 вересня 2019 року

2.ВiддiлУосвiти,кУлЬтУри,сiМ'i,молоДiтаспортУпроДоВжУI}аТИ
роботУзiзбереження'роЗшире,,""'.р.жiзакладiвдошкiльноiосвiтивсiх
типiв та форм власностi з метою ,бiпu-,""" вiдсотка охоплення дiтей

П.р.rr"."*оi ОТГ дошкiльною освiтою, постiйно

3. Керiвникам закладiв освiти вiдповiдн" о: l?уетенцiT:
3.1.УжитиЗахоДиДлястВоренняноВогоосвiтньогосереДовиtЦа{

перших *".""^, й*ы 
'облаштування 

_ 
шкiл МебЛЯМИ, ОбЛаДНаННЯМ 1

дидактичними матерiалй необхiдними для впровадження

компетентнiсного навчання,. та забезпечити належнi умови для навчаI{ня l

виховання у кожному закладt освiти Перечинськоi отг,
До 1 вересня 2019 року



з.2. ПроДовжити Виконання планУ захоДiв :" 1ч- '.','o'n 
роки iз

запровадження 
- 

концепцii n.-ii.*1r _,1iгlзз""i :::]]:.-' 
У СфеРi

реформУВаннязаГаJIЬноiсереднъоiосвiм..<<НоваУкраiнськашкола))'
затвердженого розпорядж"чi; Kibiн.ry MiHicTpiB УкраТни вiд 13 групня

2о|.7року Nч 90з-р, та реаJIiзацiю ,Ц,еРЖаВНОГО 
СТаНДаРТУ ПОЧаТКОВОi ОСВlТИ'

затвердженого b.rurro"oo кчЁi"".i-'t rii"i."Рi" r;Jt"'"iД 21 ЛЮТОГО 201 8

року Ns 87. Протятом рОКУ

3.3. Забезпечити урочисте проведення державного свята - Дня знань

та Першого УРОКУ. за рiшенням закладiВ

3.4.ПриВиконаннiсвоiхпоВноВаженъзабезпечУВатинеУхиЛЬНе
дотриман"" "niro, 

чинноl:..:аконодавства, установчих документiв заклад} з

питань освlти, трудових вlдносин, безпеки життеДiяльнос1!, охорони працl'

фiнансово-rо.rоifi"* дi"п""о..гi, _'Т,оjення 
у закладi iнклюзивного

освiтнього середовищ& та середовищъ вiлъного вiд насилъства та булiнгу

(цькування). Постiйно

3.5.
освiти.

ЗабезпечУВатипрозорiстьтаiнформачiйнУвiдкритiсТьЗакЛаДУ
постiiiно

3.б. УпорядКуватИ структурУ штатноi чисельностi працiвникiв

закладiв освiти у межах ,u,"Ёрл*Ъ""* 
-?":"уванъ 

,1 
_,o:nu'y 

працl, не

ДопУскатизбiлъшеннятакоiчисельностi,крlМвипаДкiв,.-поВ'ЯЗанихЗ
утворенням (реорган":1*] закладiв ocuiT", фiнансування яких

здiйснюст"." ,u pu*yHoK ocBiTHboi субвенцii,
У встановленi строки

3.7. Завершити пiдгот9вку ,u*1rua]l, освiти до нового навчаJIьного

року. пiдвищит" "iдrrо"iда_гrьнiстi 
керi"ни*i" y,i" типiв закладiв освiти за

створення оезпечних умов перебуван"", :.i*ч:,:" 
Та НаВЧаННЯ ДlТеИ,

учнiвськоi молодi, а також працiвникiв закладiв освtти,
До 1 вересня 2019 року

3.8. Завершити пiдготовку 
, _ _,u*uoi" 

освiти до стаJIого

функuiонування в осiнньо-зимовий перlод,
До 1 жовтня 2019 рочу

3.9.органiзУВаТиосвiтню{i"""ч.jьзакладiВзУрахУВанняМЛисТlВ
MiHicTepcTBa освiти i наук}{ украiни вiд-оl,оz,2019 N9 |l9,4I9 <II\одо

органiзацii дiялъностi закладi; ;.;iЙ ЩО ЗабеЗПеЧУЮТЬ ЗДОбУТГЯ ДОШКlЛЬНОl

освiти у 2o|gl2o2o "uu"-"""""y^-pbub, 
or.oi-zorq Ns 1/11-5966 КЩОДО

МеТоДичнихрекоменДацiйпроВикJIаДаннянаВЧ€шьнихПреДМетiвуЗаклаДах
зага-пьноi середньоi освlти v]ЪЫ39_Z_9 _навчаJIьному _poui>, 

t0,07,2019

Nst/9-436, <<Про методичн, .p,*o":*i]] : питань органiзашii освiтнього

процесУ В закJIадаХ позашкiЛъноi освiти в 2olgl202' навчаJIьному роцl)),

05.08.2019 Ns1/9-498 <Методичнi рек_омендацii щодо органiзаuiТ навчання

осiб з особливими освiтнiй 'офебuм" 
в заКЛаДаХ ОСВiТИ У 20t9l2020



навчаJIьному роцi), з 1 вересня 2019 року

3.10.ЗабезпечитиреалiзаuiюпраВаДиТининаздобУтгяосвiти.за
рiзнимиформаминаВчанняЗУрахУВанняМроз'ясненьТарекоМенД&ЦlИ'
наданих у лист1 MiHicTep.r"u o.uii,i'i^'*v*:Ф; вiд 20.08.2019 Ns 1/9-525

кЩодо орru"i.uчiiБ"о" здобуття загальноi середньоi освiти>,
Постiйно

3.11.ВжитиЗахоДиДлясТВоренняУЗакJIаДахосвiтинаJIежнихУМОВ
для дотриман""- дirur, (учнями, вихованцями) та персоналом правил

особистоi гiгiсни. Забезпечити ншIежне водопостачання та водовiдведенI{я

закладiв,оснаЩенн'IхарЧоблокiвнеобхiДнимТехнологiчнимТахолоДиЛьнИМ
обладнанням, iHBeHTap.r, ,,o.iio;-;;;; Забезпечити контроль за якiстю та

безпечнiсТЮхарчоВихпроДУ*'i""чпроДоВольчоiсиро"""'.,_lпiнаДхоДятьУ
заклади, дотримання умов "";;";;й, 

зберiгання, технологii приготування

страв тощо. Постiйно

3.|2.ЗабезпечитинеУхилънеДоТриМанняВимогЗаконУУкраiнипПро
охоронУ працi>>, правил ,,о*.*rrоi безпеки, Р:у_"I::"л. , учасниками

освiтнього процесу, iншими прашiвникаМи проВоДиТи iнстрУктажi З ПраI]иЛ

технiки безпеки пiд час робЪти, про",л,п"" ryрткових занять, масових

заходiв, оздоровлення i вiдпочинку, змагань тощо, 
постiйrrо

3.13.ЗабезпечитивiДповiДноДоЧиннихнорМЗаконоДаВсТВаУМоВИ
наВчання,УтРиМання'МеДиЧногообслУговУ"ТI:'ДУхоВного,
iнтелекту_u"оrо та фiзичного розвитку *й""i1 ,,,:::: 

закладiв освiти

iздодержанняМВиМоГд.р*uu""хсанiтарнихПраВипiнормЗУсТаТкУВанНя'
утриманн,LЙчдi" освiтита органiзацii освiтнього процесу, 

постiйно

3.14.ЗабезпечитиреryлярнепiДвезенняУчнiвтапеДагогiчних
прачiвни*i". до закладiв освiти 

- i у зворотному напрямку, Забезпечити

виключно цlльове використання шкiльних автобусiв,
Постiйно

3.1'5.УживатизахоДидляДотриМанняУПоВноМУобсязiТипового
положення про атестацlю riдч,о,i""их 1,гзuiвникiв, 

затвердженого наказом

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни "i;;-;;","" 
zofo року N99з0 (зi

змiнами). Забезпечити "iд*р"ri.ть, 
об'ективнiсть та системнiсть оцiнювання

педагогiчноi дiяльностi .rpuii"rr"ka пiд час проходження атестацiт 
Постiйно

3.1б.Сприяти,ЩержавнiйслУжбiякостiосвiтитаТiтериторiалЬниМ
органам, Украiнському u.opy оцiнювання якостi освiти та регiонаJIьним

центрам оцiнювання якостi оiвiти в органiзацii та проведеннi сертифiкацii

педаiогiчних працiвникiв, за потреби

3.17. Забезпечити виконання . 
Плану дiй на 20|,7_2019 р:*:

поетапноГосТВоренняДоДаТкоВихмiсцьУЗаклаДахосвiтиДляДlТеи



ДошкiльноговiкУ,за]:ТДженоГороЗtlоряДженняМКабiнетУМiнiстрiв
Украiни вiд б .руд"" zllri року Ns 871 (зi змiнами),' 

До кiнця 2019. рок{

3.18. Забезпечити доступнiсть, *i:]:_ та безоплатнiсть дошкlльно1

освiти у межах державни* .urro, до змiсry, oiв^1,j, ОбСЯГУ БаЗОВОГО

компонентУ дошкiлiноТ o."ir" та обов'язкову ocBiTy дiтей старшо.о

дошкiльного BiKY. Постiйrrо

3.19. ПродовЖуватИ роботУ зi _збереження, 
розширення мережl

закладiв дошкiльноi освiти ".i* "rrriB 
та форм власн_о_стi,],::]", збiльшення

вiдсотка охоплення дошкiльною освiтою та зменшення кiлькостi вихованцlв

на 100 мiсць. Постiйшо

3.20. Проаналiзувати у кожному закладi освiти p:,,_I::,u," державIlоl

пiдсУмковоТаТесТацii,зовнiшнЬогонезалежногооцiнюванняЗМеТоЮ
розробленн'IТа.uТ"-"ДlеВихзахоДiвзполiпшенняроботиТаУсУнення
виявлених НеДОЛlКlВ. до 5 вересня 2019 РОКУ

3.2t.ЗабезпечиТистВоренняоптиМ€шЬноГоосвiтньогосереДоВиЩаДЛя
саморозВиткУ та реалiзацii творчого потенцiаJIу кожн_ого-ri:"-а освiтнього

процесу. Створювати yro"i для роботи "'OU'::1]:T 
колективlв з

обдарованиМиУчняМиДляоТриМання"i::,i:"реЗУлъТаТ1"--:,i"'.пекТУаIIЬних
конкурсах, змаганнях BceУKPui""*o'o Та МiЖНаРОДНОГО О'"''Ъ.родовж 

року

соцiалъноТ адаптацii, iнтеграцii. в суспiльство

потребами, у тому числi з iнвшriднiстю,

3.22. Забезпечити створення умов для здобутгя освiти, реабiл.iтаuii,

дiтей з особливими освlт}llми

3.23,ВжитизахоДидлязбереженнямережiзаклаДiвпоЗашкlЛЬноl
освiти,сТВоренняоптиМаJIЬнихУмоВДЛяILроВеДен::...::""'"шляхоМ
оновлення форм i методiв роЬо", H-llT"" на,пежний контролъ_ за

органiзаui9о..урr*Ьuо', роботи, наповнюванiстю груп, зарахуванням дlтеи, у

тому числ1 д""ii з особливими освiтнiми потребами тощо,
Упродовж року

3.24.ЗабезпечитинаJIежнепроВ!Денlrяор."'i:.i1ll:"-.:"""ВихЗахоДlВ
зДiтьмитауrнiвсъкоюМолоДДю,семiнарiв-практикУмiвДляпеДагоГlчних
працiвникiв за напрямам" _ 

iБr*кiльноi o."irr, участь вихованцlв та

педагогiчrr* npuuiu"rkiB в обласних i всеукраiнських заходах,
У встановленi строки

3.25, Забезпечити у закладах освiти психологiчний ,у"рл:::л':

соцiально.пеДагогiчнийп.аТронажУчасникiвосвiтньогопроцесУЗГlДноз
методичними рекомендац11 щодо O"pyyili:l у oi"111 'ОПОДi 

НеТеРПИМОГО

ставленнJI до насильницьких модеlrей поведiнки, небайдужого ставлення до

постражд'.r"* 
-ь.iб, 

усвiломлення насильства як порушення прав людини

Й;йdн вiд 1 8.05,i01 8 Ns1/1 1-5480),



Упроловж року

3.26.УпровалжУВlтисУчаснiвиховнiсисТеМи'ТехнолоГiiiметоДики
УсферiнацiоналЬно.паТрi:ll-::".оВихоВання':п"*о'ЗаJIУЧеннязДобУвачiв
освiти до участ1 у заходах нацlонаJIьно-патрiотичного та духовно-мораJIьного

виховання, iнших заходiв з реалiзацii Стратегiт нацiоншIьно-патрiотичного

виховання, затвердженоi У**й^^йr"д."ru Украiни 18 травня 2019 року

3.21.ЗабезпечитивiДповiДноДопосТаноВиКабiнетУМiнiстрiв
Украiни 17.10.igiГ шrв+S к,Щеякi питання дитячо-юнацького вiйсъково-

патрiотичного виховання) упровадження у .чйуа1 о;вiти всеукратнськот

дитячо_юнацькоi вiйськово-патрiотичнОi ГРИ КСОК''" (1}}J#;]rr,."i 
строки

4. Контроль за виконанням рiшення заJIишаю за собою,

иr О. Барзак

Ns28б/2019.

Голова конференчii

Секретар dф"

Постiйно

М. lЦербаниtI


