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ВСТУП
Аналіз роботи
відділу освіти, навчальних закладів району за 2013 рік
У 2013 році відділом освіти Дергачівської районної державної адміністрації, дошкільними, загальноосвітніми,
позашкільними навчальними закладами району забезпечувалася якісна реалізація основних завдань державної політики в
системі освіти відповідно до чинного законодавства України.
Освітня стратегія району спрямована на забезпечення функціонування й розвитку дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог
суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави й району.
Продовжувалася робота з нарощування інноваційного потенціалу розвитку освітньої галузі району. Рішенням сесії
Дергачівської районної ради від 13 лютого 2009 року № 607-10 затверджена комплексна Програма розвитку гуманітарної
сфери на 2009-2013 роки, яка базується на окремих підпрограмах, забезпечених реальним фінансуванням.
2013/2014 навчальний рік визначається тим, що державна політика у сфері освіти має бути спрямована на реалізацію
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, метою якої є: підвищення доступності якісної,
конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки й забезпечення
особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.
Реалізація такої мети неможлива без модернізації структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного
підходу, побудови ефективної системи національного виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді, створення сучасної
матеріально-технічної бази системи освіти.
У 2013 році зусилля відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації були спрямовані на удосконалення мережі
навчальних закладів району відповідно до демографічної ситуації, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян
щодо надання якісної освіти за місцем проживання. У районі функціонує 46 навчальних закладів, із них: 17 дошкільних
навчальних закладів, 26 загальноосвітніх навчальних закладів, 2 позашкільних навчальних заклади, 1 дитячий будинок «З
любов’ю – дитині».
У серпні 2013 року було створено три навчально-виховні комплекси: Русько – Лозівський НВК шляхом приєднання
Русько – Лозівського ДНЗ «Волошка» до Русько – Лозівської ЗШ І-ІІІ ст..; Великопроходівський НВК шляхом приєднання
Великопроходівського ДНЗ «Світлячок» до Великопроходівської ЗШ І-ІІІст.; Цупівський НВК – створення дошкільного
підрозділу.
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Дошкільна освіта
Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти визначені Державною цільовою соціальною програмою
розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011
року № 629), новими соціальними ініціативами Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» та
Національним планом дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
За статистичними даними, на початок 2013 року в дошкільних навчальних закладах Дергачівського району навчалися
2505 дітей віком від 1 до 6 років (у т.ч. у міській місцевості – 1923 особи, у сільській – 582), з них 356 дітей віком до 3-х
років. Щорічно зростає кількість дітей у дошкільних навчальних закладах. На початок 2013/2014 навчального року їх
кількість збільшилася на 165 дітей та становить 2670 осіб. Показник охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільними
навчальними закладами зріс на 4% порівняно з початком 2013 року і становить 73%. Показник охоплення дітей віком від 3
до 6 років усіма формами дошкільної освіти на початок 2013 року становив 97%, на кінець 2013 року відбулося збільшення
зазначеного показника, який становить 98%.
З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» у частині обов’язкової дошкільної
освіти здійснено облік дітей старшого дошкільного віку із проведенням аналізу їх охоплення різними формами дошкільної
освіти. На початок 2013 року показник охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку в дошкільних
навчальних закладах – 70%, на кінець 2013 року – 79,8%. Охоплення різними формами дошкільної освіти (ДНЗ, НВК,
короткотривалі групи, підготовки при загальноосвітніх навчальних закладах, приватні групи фізичних осіб, соціальнопедагогічний патронат тощо) - 100%.
На кінець 2013 року у районі налічується 17 дошкільних навчальних закладів (10 – у міській місцевості, 7 – у сільській)
та 11 у складі навчально-виховних комплексів (5 – у міській місцевості, 6 – у сільській). Усі заклади – комунальної форми
власності.
У районі функціонує 11 закладів комбінованого типу, у яких працює 13 груп спеціального призначення для дітей з
порушеннями мови (логопедичні групи), де перебуває 171 дитина.
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За потребами населення у двох дошкільних навчальних закладах функціонує дві цілодобові групи для 30 дітей.
187 дітей здобувають дошкільну освіту у 20 групах (16 закладів) короткотривалого перебування.
З метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для
самореалізації й розкриття творчого потенціалу вихователів дітей дошкільного віку в березні-квітні 2013 року пройшов
другий (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів «Вихователь року», у якому взяла участь вихователь Пересічанського дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) «Сонечко» комбінованого типу Пересічанської селищної ради Овсієнко Л.В. за номінацією «Вихователь дітей
5-річного віку».
Відбуваються позитивні зрушення щодо впорядкування мережі дошкільних закладів відповідно до потреб населення. У
вересні 2013 року розпочав роботу Цупівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області, який почали відвідувати 10 дітей у групі
короткотривалого перебування.
Крім того, у діючих дошкільних навчальних закладах відкрито додатково 3 групи для 50 дітей:
- Ліснянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Барвінок» комбінованого типу Черкасько - Лозівської
сільської ради Дергачівського району Харківської області (15 дітей);
- Слатинський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»
Дергачівської районної ради Харківської області (20 дітей);
- Козачолопанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»
Дергачівської районної ради Харківської області (15 дітей).
Завантаженість дошкільних навчальних закладів (чисельність дітей у розрахунку на 100 місць) зменшилася проти
минулого року на 7 осіб і склала на початок 2013 року, за статистичними даними, 109 дітей, у тому числі в міській
місцевості на 100 місцях – 112 дітей, у сільській місцевості – 103. На кінець 2013 року цей показник іще зменшився на 3
особи і складає – 106 дітей (у міській місцевості – 108, у сільській – 101).
З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання, надання психолого-педагогічної
допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, у
2012/2013 навчальному році у районі створено 4 консультативні центри на базі навчальних закладів (у т. ч. ДНЗ – 2, НВК
– 1, ЗНЗ – 1), діяльність яких здійснюється відповідно до нормативних вимог.
Третій рік поспіль в області організовано проведення регіональних Інтернет - зборів батьків майбутніх
першокласників. У заході активно взяли участь батьки нашого району.
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У квітні 2013 року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 03.04.2013 № 969 пройшов районний
етап Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Сузір’я талановитих дошкільнят», у якому взяли участь 10 ДНЗ та 4
НВК.
Усі заклади працюють за пріоритетними напрямками, де функціонували групи творчо-розвивального характеру:
фізкультурно-оздоровчі, логіко-математичні, правові, художньо-естетичні, гуманітарні, екологічні та інші.
У 2013 році проведено низку науково-методичних заходів для різних категорій педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів. Організація навчально-виховного процесу, програмово-методичного забезпечення в дошкільних
навчальних закладах спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) відповідно до чинних
програм.
З метою реалізації пріоритетних завдань проведено науково-методичні семінари для завідувачів дошкільних
навчальних закладів, директорів навчально-виховних комплексів, методистів:
- «Використання проектного методу в роботі з кадрами і дітьми» - Дергачівський дошкільний навчальний заклад (ясласадок) №1 «Калинка» комбінованого типу Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області;
- «Формування екологічних уявлень у дошкільників засобами ціннісних основ ставлення до навколишнього світу» Березівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» Пересічанської селищної ради Дергачівського району
Харківської області;
- «Забезпечення принципів наступності між дошкільною та початковою ланками освіти шляхом впровадження
гуманно-особистісного підходу до організації навчально-виховного процесу» - Дергачівський навчально-виховний комплекс
№1 Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області.
Також, у жовтні відбулася нарада-семінар для завідувачів дошкільних навчальних закладів та керівників РМО
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів за темою:
«Методичний супровід програми навчання та
виховання дітей від двох до семи років «Дитина», на який була запрошена методист Центру громадянського виховання КВНЗ
«ХАНО» Остапенко А.С.
Протягом року активно діють районні методичні об’єднання для всіх категорій педагогічних працівників.
Загальна середня освіта
На сьогоднішній день серед 26 загальноосвітніх закладів 5 для обдарованої учнівської молоді та 11 НВК. Крім того,
створено умови для здобуття громадянами базової та повної середньої освіти за заочною та вечірньою формою навчання у
Дергачівській вечірній (змінній) загальноосвітній школі. Всього різними формами навчання у 2012/2013 н. р. охоплено 7572
учні.
Сьогодні у районі здійснюються заходи щодо пошуку нових шляхів оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних
закладів, особливо у сільській місцевості для більш ефективного використання матеріально–технічних, фінансових та
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кадрових ресурсів, що є одним із резервів забезпечення якості та доступності освіти. Прикладом такої роботи є
реорганізація у 2013 році Солоницівського НВК «Перлина» у Солоницівський навчально – виховний комплекс
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови – дошкільний заклад
«Перлина».
У порівнянні з 2012/2013 навчальним роком кількість учнів збільшилася на 30 чол., класів зменшилася на 3. Середня
наповнюваність класів по району 20,3 учнів, показник минулого року становить 20,08 учнів.
До перших класів прийнято 812 учнів (у минулому навчальному році 820), до 10-х класів – 369 учнів (у минулому
навчальному році 424 чол.). Спостерігається мала кількість учнів по мікрорайонах Токарівського НВК,
Великопроходівського НВК, Ветеринарного НВК, Полівської ЗШ.
У 2013/2014н. році забезпечено функціонування 34 груп продовженого дня – охоплено 1015 дітей (у минулому
навчальному році 32 групи 950 учнів).
На постійному контролі відділу освіти та загальноосвітніх навчальних закладів стояло питання охоплення дітей та
підлітків навчанням та виконання у повному обсязі вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої
постановою кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646. Згідно з якою проведений облік дітей, складені списки дітей
і підлітків шкільного віку, які проживають на закріплених за навчальними закладами територіях обслуговування, дані списки
затверджені розпорядженням районної державної адміністрації від 22.07. 2013 № 259 «Про затвердження списків обліку
дітей і підлітків шкільного віку Дергачівського району на 2012/2013 навчальний рік».
За результатами обліку (звіт 77-РВК) у районі налічується 8958 дітей і підлітків від 6 до 18 років, з них навчаються у
навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти - 8909 чол., у тому числі: у загальноосвітніх навчальних
закладах - 8381 чол., у професійно-технічних навчальних закладах - 190 чол., у вищих навчальних закладах І-ІІ р.ак. - 338
чол.
Не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти – 49 чол., з них 20 чол. не підлягають навчанню за
станом здоров'я, 17 чол. навчаються у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому розвитку.
У районі створені належні умови для одержання громадянами повної загальної середньої освіти за різними формами
відповідно до потреб населення. Актуальним залишається питання 100% охоплення навчанням дітей шкільного віку, які
проживають на територіях обслуговування шкіл та контроль за подальшим навчанням випускників 9, 11 класів. У цьому році
з 670 випускників 9-х класів 384 чол. продовжують навчання в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладах, 13 чол. на
вечірній формі у Дергачівській вечірній (змінній) школі, 73 чол. вступили на навчання до ПТНЗ, 200 чол. до ВНЗ І-ІІ р.ак..; із
457 випускників 11 класів 222 вступили на навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ р.а., 60– у ВНЗ І-ІІ р.а., 114 – у ПТНЗ, працевлаштовані 52 , 9 несуть службу в лавах Збройних Сил.
З метою забезпечення прав громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти за індивідуальною
формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району створені необхідні умови для здобуття повної загальної
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середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань учнів, їх стану здоров’я та демографічної ситуації у
районі. За індивідуальною формою (за станом здоров’я) навчається 33 учні.
Робота по охопленню дітей і підлітків навчанням проводиться разом зі службою у справах дітей, кримінальною
міліцією, міською, сільськими та селищними радами.
Питання контролю за охопленням навчанням відображаються в річних планах роботи навчальних закладах, планах
роботи класних керівників. Адміністраціями шкіл розглядаються питання відвідування учнями школи на нарадах при
директору, педагогічних радах, батьківських зборах. В школах ведеться щоденний облік відсутніх дітей та дані щоденно
передаються до відділу освіти. В разі відсутності учня на заняттях у кожному конкретному випадку з’ясовуються причини
відсутності і терміново повідомляється батькам або особі, які їх замінюють.
У навчальних закладах ведеться журнал обліку пропущених уроків, на пропуски учнів є відповідні документи чи
лікарняні довідки. Особлива увага звертається на дітей, які опинилися у складних життєвих умовах.
Таким чином, забезпечено право громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти.
У районі приділяється увага організації профільного навчання.
У зв′язку з переходом Слатинського навчально-виховного комплексу - опорного закладу Слатинського освітнього
округу на універсальний профіль через відсутність ліцензії на викладання автосправи та відповідно до рішення ради округу
було прийнято рішення: приєднати Слатинський освітній округ до Центрального освітнього округу з опорним закладом
Дергачівська гімназія №3. (Наказ відділу освіти Дергачівської РДА від 19.10.2012 № 225 «Про затвердження мережі освітніх
округів Дергачівського району на 2012-2013 н.р.) Тож на сьогоднішній день в районі функціонує 4 освітніх округи
(Центральний освітній округ, Російськомовний освітній округ, Солоницівський освітній округ, Вільшанський освітній округ).
У всіх освітніх округах складені договори про співпрацю між суб′єктами округу.
Центральний освітній
округ створено за моделлю «Соціально-педагогічний комплекс». Солоницівський, та
Вільшанський освітні округи створені за моделлю «Міжшкільне об’єднання» Російськомовний освітній округ за моделлю
«Школа – ресурсний центр»
Опорний заклад освітнього округу працює під керівництвом районного відділу освіти та за методичним супроводом
районного методичного кабінету, що дає можливість в освітньому окрузі створювати умови для підвищення рівня
професійної майстерності педагогічних працівників для запровадження інноваційних освітніх технологій у навчальновиховний процес, для залучення вчителів до дослідно-експериментальної роботи.
У ЗНЗ району відкриті профільні класи за такими профілями: української філології – 7 класів, 161 учень; іноземної
філології – 2 класи, 52 учня; історичний – 5 класів, 92 учні; філософський 1 клас, 23 учня; правовий – 2 класи, 43 учня;
математичний – 3 класи, 72 учня; біолого - хімічний – 4 класи, 82 учня; екологічний – 1 клас, 17 учнів; інформаційно9

технологічний – 2 класи, 15 учнів; художньо-естетичний – 1 клас, 23 учня; спортивний – 2 класи, 33 учні. За універсальним
напрямком навчається 22 класи, 277 учнів. На жаль кількість класів, які навчаються за універсальним профілем зросла, а
кількість профільних класів зменшилась. Тож в наступному навчальному році нам необхідно збільшити кількість профільних
класів і активізувати роботу міжшкільних факультативів. Створені класи з поглибленим вивченням англійської мови,
економіки, французької мови, хімії, біології, історії, світової літератури.
Заклади освіти району тісно співпрацюють з вищими навчальними закладами м. Харкова.
При підготовці до олімпіад та МАН залучаються науковці університету т.. Каразіна, ХДЗВА, інституту стандартизації
та метрології.
Аналіз вступу до ВНЗ випускників профільних класів Дергачівського району показує, що є позитивна тенденція до
збільшення кількості учнів , які свідомо вступили до вузів за відповідними профілями. З року в рік ці показники високі в
Дергачівському НВК «ЗШ-ДЗ», Дергачівському ліцеї №2, Дергачівській гімназії №3, Малоданилівському ліцеї,
Пересічанській ЗШ, Вільшанській ЗШ
Система контрольно-аналітичної діяльності відділу освіти передбачає відстеження прийнятих управлінських рішень, якість
освітніх послуг, ефективність управлінської діяльності керівників шкіл, аналіз та корекцію діяльності з напрямків роботи
закладів освіти.
На виконання плану роботи відділом освіти здійснено контрольно-аналітичну діяльність: експертизу організованого
закінчення 2012/2013 навчального року проведено у 5 навчальних закладах, організованого початку 2013/2014 навчального
року - у 4 навчальних закладах. Для оцінювання процесів, що відбуваються в загальноосвітніх навчальних закладах області,
використовувались кваліметричні моделі. Всі матеріали узагальнено довідками, що містять протоколи, графіки, аналітичні
матеріали, висновки та рекомендації.
Згідно перспективного плану – графіку у 2013 році державну атестацію пройшли 2 заклади: Козачолопанський навчально –
виховний комплекс та Ветеринарний навчально – виховний комплекс які на підставі висновку регіональної експертної ради з
питань ліцензування та атестації навчальних закладів атестовані з достатнім рівнем діяльності.
Моніторинг процесу державної атестації навчальних закладів району
Аналіз виконання графіку державної атестації
Показники /Рік
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
За планом відділу освіти
11
3
6
3
5
4
4
6
Атестовано фактично від плану
11
3
6
3
5
4
4
7
Порушення графіку складає
-

2012
5
5
-

2013
2
2
10

Виконання плану(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Виконання програми
державної атестації навчальних закладів у 2010-2013 р.р.
Дергачівський район

100%

Результати атестації 2010

Назва закладу

Коефіцієнт

Рівень

Дергачівська вечірня (змінна) ЗШ

40,85

Достатній
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ДНЗ «Сонях» смт. Козача Лопань

63,05

Достатній

Прудянська ЗШ

46,30

Достатній

Результати атестації 2011
Назва закладу

Коефіцієнт

Рівень

Дергачівська гімназія №3

45,74

Достатній

Дворічнокутянська ЗШ

48,36

Достатній

Подвірський НВК

46,99

Достатній

Малоданилівський ліцей

52,66

Високий

Вільшанська ЗШ

48,55

Достатній

Солоницівський колегіум

37,18

Достатній
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ДНЗ «Ялинка»

61,20

Достатній

Результати атестації 2012
Назва закладу

Коефіцієнт

Рівень

Русько-Лозівський дошкільний
навчальний заклад «Волошка»

59,86

Достатній

Мануїлівський дошкільний навчальний
заклад «Усмішка»

60,27

Достатній

Великопроходівський дошкільний
навчальний заклад «Світлячок»

58,98

Достатній

Великопроходівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

47,23

Достатній

Дергачівський дошкільний навчальний
заклад №1«Калинка»

62,10

Достатній

Результати атестації 2013
Назва закладу

Коефіцієнт

Рівень

Козачолопанський навчально –
виховний комплекс (дошкільний
підрозділ)

647

Достатній

13

Козачолопанський навчально –
виховний комплекс (шкільний
підрозділ)
Ветеринарний навчально – виховний
комплекс (дошкільний підрозділ)
Ветеринарний навчально – виховний
комплекс (шкільний підрозділ)

494

Достатній

562

Достатній

461

Достатній

В районі сформована база даних за наслідками корекційної діяльності державної атестації закладів освіти району на підставі
звітів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Директори закладів, що атестувалися звітували на
нараді керівників навчальних закладів про проведену корекційну роботу, виконання заходів корекційної картки за
наслідками державної атестації.
В цілому, заплановані на 2013 рік заходи контрольно-аналітичної діяльності виконані. Здійснено заплановані тематичні
перевірки. На нарадах керівників та колегіях відділу освіти розглянуті передбачені планом питання. Матеріали нарад і
колегій доводяться до відома керівників закладів освіти. Чітко відслідковуються виконання доручень нарад керівників шкіл
та рішення колегії.
У 2012/2013 навчальному році відділом освіти була організована і проведена робота з питань створення належних умов
та дотримання встановленого нормативно-правовими документами порядку проведення державної підсумкової атестації як
форми контролю за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади І, ІІ, ІІІ ступенів
вимогам Державного стандарту початкової, базової, повної загальної середньої освіти.
Так, проаналізувавши рівень навчальних досягнень випускників 9,11-х класів з української мови та математики, маємо
наступні результати:
Результати державної підсумкової атестації
у 2012/2013 навчальному році
(відносна кількість учнів, які мають
достатній та високий рівень навчальних досягнень)
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№

Назва ЗНЗ

% достатнього і
високого рівня за
підсуками ДПА у 4
класі

% достатнього і
високого рівня за
підсуками ДПА у 9
класі

% достатнього і
високого рівня за
підсуками ДПА в 11
класі

% достатнього і
високого рівня за
результатами ДПА

1
2
3
4
5
6
7

Дергачівський НВК
Дергачівський ліцей №2
Дергачівська гімназія №3
Малоданилівський ліцей
Пересічанська ЗШ
Солоницівський колегіум
Солоницівська ЗШ №2

83,08
89,04
81,91
88,51
80,88
88,80
83,05

51,52
73,15
69,84
77,24
59,27
61,82
55,20

73,81
81,08
90,95
79,57
60,42
86,67
60,61

71,32
81,26
79,61
83,80
67,13
75,00
69,57

8

Солоницівська гімназія №3

81,31

70,40

92,42

79,75

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Слатинський НВК
Козачолопанський НВК
Вільшанська ЗШ
Прудянська ЗШ
Черкаськолозівська ЗШ
Русько-Лозівська ЗШ
Подвірський НВК
Великопроходівська ЗШ
Токарівський НВК
Безруківський НВК
Ветеринарний НВК
Цупівська ЗШ
Протопопівський НВК
Дворічнокутянська ЗШ
Полівська ЗШ
Дергачівський НВК № 1

76,86
90,97
85,88
90,27
87,06
83,00
89,47
69,14
80,00
51,85
71,43
67,19
35,00
85,23
89,16
82,57

50,83
68,34
57,45
72,22
84,00
50,83
83,64
64,81
70,00
63,33
56,67
70,00
65,71
66,67
53,33
-

43,59
53,33
76,58
46,67
93,75
44,44
93,33
53,33
75,00
59,26
54,17
56,25
-

62,38
74,19
69,96
79,82
87,98
63,16
86,26
64,85
75,68
59,70
63,79
68,27
54,43
72,04
79,65
82,75

25

Солоницівський НВК "Перлина"

100,00

-

-

100,00

Середнє значення по району

84,91

63,81

75,00

75,74

Результати ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах
для обдарованої молоді (якість знань, %)

15

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

76,09
79,61
81,26 75,08

84,3583,3
74,14
75

91,81
79,75

2011-2012 н.р.
2012-2013 н.р.

Середн
бал
ДПА
7,19

11

Математ
ика

Хімія

10

Світова
літер

Географі
я

8,92

Фізика

Фізична
культ.

7,88

Всесвітн
я істор

Біологія
(заг)

Інформа
тика

Англ
мова
(заг)

7,91

9,64

8,20

8,42

8,77

9,36

9,38

8,68

7,40

8,19

8,23

7,82

6,11

7,83

8,00

7,60

6,96

8,80

Пересічанська ЗШ

Математ
ика

8,19

5

10

Малоданилівський ліцей

Право

8,24

4

11

Дергачівська гімназія №3

Хімія

8,08

3

8,20

Дергачівський ліцей №2

Екологі

2

7,57

Дергачівський НВК

10,38

1

Укр літ

Назва ЗНЗ

7,99

Укр.
мова

№

Історія
Укр.(зага
льн)

Середній бал з навчальних предметів,
які були обрані для державної підсумкової атестації в 11 класі
у 2012-2013 навчальному році

16

Середн
бал
ДПА
Математ
ика
Світова
літер
Хімія
Географі
я
Фізика

8,04

5,97

7,75

7,25

8,77

10,0

4,33

4,92

8,00

6,8

8,21

6,97

6,20

4,60

8,60

9,00

5,15

7,67

8,47

8,00

5,30

7,25

6,04

5,63

5,85

6,75

7,08

7,92

8,00

0,70
8,00
8,26

8,50

9,41

5,86

7,81

9,02

5,67

Всесвітн
я істор

6,20

8,00

7,63

7,40

16

Великопроходівська ЗШ

7,10

17

Токарівський НВК

8,75

18

Безруківський НВК

7,33

19

Протопопівський НВК

7,25

20

Дворічнокутянська ЗШ

7,44

Середнє значення по району

7,68

7,67

Подвірський НВК

8,00

7,33

15

6,80

Русько-Лозівська ЗШ

9,50

8,94

14

8,92

8,92

7,36

8,00

Черкаськолозівська ЗШ

8,75

13

7,08

7,56

Прудянська ЗШ

6,80

7,44

7,35

12

7,00

Вільшанська ЗШ

7,25

6,80

11

7,10

Козачолопанський НВК

8,60

6,62

10

8,00

Слатинський НВК

6,31

10,00
8,82

7,86

9

5,69

Фізична
культ.
Біологія
(заг)

9,43

9,13

Інформа
тика
Англ
мова
(заг)
9,50

8,60

Історія
Укр.(зага
льн)
Математ
ика
Право
Хімія

Солоницівська гімназія №3

8,20

8

Екологі

Солоницівська ЗШ №2

8,69

7,56

7

6,77

8,45

Укр літ

Солоницівський колегіум

7,70

9,77

Укр.
мова

6

Назва ЗНЗ
№

17

Середній бал з навчальних предметів,
які були обрані для державної підсумкової атестації у 9 класі
у 2012-2013 навчальному році
Біологія

Математи
ка

Географія

Англ.
мова

Дергачівський НВК

7,36

8,00

6,61

8,00

7,89

2

Дергачівський ліцей №2

7,95

7,75

7,44

7,49

7,25

3

Дергачівська гімназія №3

7,65

7,71

7,52

7,62

7,01

4

Малоданилівський ліцей

7,93

8,68

7,93

7,70

7,69

5

Пересічанська ЗШ

7,67

8,86

7,38

8,00

7,95

6

Солоницівський колегіум

6,85

7,78

7,41

6,33

9,71

7

Солоницівська ЗШ №2

7,19

6,96

6,50

6,27

6,96

6,78

7,93

9,32

8,44

8,51

8,44

8,53

7,32

7,39

6,98

7,86

7,73

7,45
6,82

Назва ЗНЗ

1

Нім. мова

Франц.
мова

Середній
бал за
ДПА
7,57

Укр. мова

№

Право

Рос. мова

8,33

7,67
7,50
11,00

8,00
7,97

7,59

7,23

9

Солоницівська гімназія
№3
Слатинський НВК

10

Козачолопанський НВК

6,69

7,38

6,38

6,77

6,85

11
12

Вільшанська ЗШ
Прудянська ЗШ

7,10
7,22

7,24
7,48

6,71
7,74

7,90
7,09

6,70

7,32
7,24

13

Черкаськолозівська ЗШ

7,82

6,94

5,71

6,76

6,41

6,73

14

Русько-Лозівська ЗШ

6,00

6,83

5,67

6,33

6,00

6,17

15

Подвірський НВК

7,11

7,67

6,89

7,00

7,67

7,27

16

Великопроходівська ЗШ

5,33

8,00

6,00

7,67

5,67

6,53

17
18
19
20

Токарівський НВК
Безруківська ЗШ
Ветеринарний НВК
Цупівська ЗШ

6,00
7,29
7,25
8,00

7,00
8,35
5,75
7,25

7,00
6,24
6,50
7,25

7,00
7,65
8,75
7,25

6,33
7,12
6,50
9,50

6,67
7,33
6,95
7,85

21

Протопопівський НВК

6,67

7,33

6,67

5,00

5,67

6,27

22

Дворічнокутянська ЗШ

6,71

7,29

7,00

6,71

23

Полівська ЗШ

8,00

7,40

7,40

7,40

8

7,67

6,57
7,40

6,86
7,52
18

№

Назва ЗНЗ

Укр. мова

Біологія

Математи
ка

Географія

Англ.
мова

Нім. мова

Франц.
мова

Право

Рос. мова

Середній
бал за
ДПА

7,31

7,80

7,14

7,36

7,34

7,39

7,59

8,33

11,00

7,41

Середнє значення по
району

Одним з показників якості навчально-виховного процесу є кількість випускників, нагороджених золотими і срібними
медалями. У 2012/2013 навчальному році отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою
35
випускників 9-х класів, що складає 5,4 % від загальної кількості випускників.
З 457 випускників 11 (12)-х класів 31 учень нагороджений медалями: 25 випускників отримали золоту медаль, 6 –
срібну медаль (6,7% від загальної кількості випускників).

20

17,4

У 2012/2013 навчальному році у зовнішньому незалежному оцінюванні випускники 11-х класів шкіл району взяли
участь у 9 предметах. За результатами порівняльного аналізу результатів ЗНО та ДПА маємо такі результ
Дані про абітурієнтів, які отримали 180 і більше
балів за шкалою 100 – 200 балів з української мови та літератури, %
Рейтинг (2013 р.)
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0

0

Коломацький

Первомайський

Барвінківський

1
0,9
0
Борівський

1,1

Зачепилівський

1,4
Ізюмський

1,2

1,8
Шевченківський

Куп'янський

1,8

Нововодолазький

2,3

Лозівський

2,3

Дворічанський

Валківський

2,4

2,4

Сахновщинський

Печенізький

2,5
2,4
Близнюківський

3,2
2,7

3,4
м.Первомайський

Вовчанський
Великобурлуцький

3,5
Чугуївський

Зміївський

3,5

3,6

Балаклійський

3,6

Краснокутський

Дергачівський

3,9
Кегичівський

3,8

3,9
Золочівський

Харківський

3,9

Богодухівський

4,5

4
м.Ізюм

Красноградський

м.Люботин

м.Куп'янськ

м.Харків

0

м.Чугуїв

5

м.Лозова

5,3
4,8

8,5
7,6

10

19

0
м.Чугуїв

м.Куп'янськ

2,8
2,4

3,3

3,5

3,9

6

Красноградський
Первомайський

7,9

7,1

7,8
7,1

6,1
4,9
4,3
м.Ізюм

8,3
8,2

8,5
8,4

8,6

8

11
10,5

8,9

9

13
12,3
11,8
11,5

9,8

8,8

7,1
6,2

Шевченківський

5

Богодухівський

м.Харків

Лозівський

Валківський

м.Лозова

Краснокутський

Золочівський

м.Первомайський

Ізюмський

Зачепилівський
Великобурлуцький

Борівський

Харківський

Кегичівський

Дергачівський

Куп'янський

Нововодолазький

Балаклійський

Близнюківський

Зміївський

10

Чугуївський

Дворічанський

Сахновщинський

Барвінківський

Вовчанський

18,4
16,6
15,4

15

м.Люботин

Печенізький

20

Коломацький

Навчальні заклади, випускники яких отримали 180 і більше балів за шкалою 100-200 балів: Солоницівська гімназія №3
– 8,7 %; Дергачівська гімназія №3 - 8,2%; Дергачівський НВК «ЗШ – ДЗ» - 5,9%; Дергачівський ліцей №2 – 5,7 %;
Малоданилівський ліцей – 3,8%; Пересічанська ЗШ І – ІІІ ст.. – 3,6 %; Солоницівський колегіум – 2,1%.

Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів
за шкалою 100 – 200 балів з української мови та літератури, %
Антирейтинг (2013 р.)

20

Разом з тим, маємо велику кількість випускників, які показали результати низького рівня. Серед них учні Дергачівської
вечірньої школи – 66,7 %, Руськолозівської ЗШ – 42,9%, Прудянської ЗШ – 33,3%, Солоницівської ЗШ №2,
Протопопівського НВК, Козачолопанського НВК по 25%, Безруківського НВК – 20%, Черкаськолозівської ЗШ – 18,8 %,
Великопроходівської ЗШ – 14,3%, Токарівського НВК – 12,5%, Слатинського НВК – 11,1%, Пересічанськаої ЗШ -10,7% ,
Вільшанська ЗШ -8,7%, Солоницівського колегіуму – 4,3%, Дергачівської гімназії №3 – 3,3%, Дергачівського ліцею №2 –
2,9%.
У порівнянні за шість років маємо такі результати з української мови та літератури:

12

12

Дані про абітурієнтів, які отримали 180 і більше
балів за шкалою 100 – 200 балів з історії України, %
Рейтинг (2013 р.)

Шевченківський 0

Первомайський 0

Лозівський 0

Коломацький 0

Ізюмський 0

Зачепилівський 0

Борівський 0

1,1
м.Первомайський

1,2

1,4
Золочівський
Великобурлуцький

1,6
Сахновщинський

1,6
м.Люботин

1,7
Куп'янський

2,1

1,8
Чугуївський

Нововодолазький

м.Ізюм

Кегичівський

Близнюківський

Балаклійський

Красноградський

Дергачівський

Барвінківський

Валківський

Харківський

Богодухівський

Вовчанський

Печенізький

Зміївський

м.Чугуїв

м.Куп'янськ

м.Лозова

Дворічанський

0

м.Харків

2

Краснокутський

2,5

2,6

2,7

2,7

2,9

3,1

3,2

4,2

4

4,3

4,6

4,6

4,8

6

5,5

5,9

7,3

7,4

8

7,9

8,5

10
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Навчальні заклади, випускники яких отримали 180 і більше балів за шкалою 100-200 балів: Протопопівський
НВК – 50%, Дергачівський НВК «ЗШ _ ДЗ» - 16,7%, Дергачівський ліцей №2 - 9,5%, Солоницівська гімназія №3 та
Козачолопанський НВК – по 5,6%, Дергачівська гімназія №3 – 2,6%.
Разом з тим, маємо велику кількість випускників, які показали результати низького рівня. Серед них учні Слатинського
НВК – 50%, Черкаськолозівської ЗШ – 20%, Дергачівського ліцею №2 – 9,5 %, Солоницівської ЗШ №2 – 9,1%, Дергачівської
гімназії №3 – 7,9%, Солоницівського колегіуму – 5,7%, Солоницівської гімназії №3 – 5,6%.
У порівнянні за шість років маємо такі результати з історії України:

За результатами ЗНО з англійської видно, що випускники жодного навчального закладу не набрали 180 і більше
балів за шкалою 100 – 200 балів, але переважна кількість випускників показали результати від 150 до 180 балів. Разом з тим є
заклади, які показали результати нижче 124 балів. А саме: Малоданилівський ліцей – 20%, Солоницівська гімназія №316,7%, Солоницівський колегіум 13,6%, Дергачівська гімназія №3 – 5,9 %.
У порівнянні за шість років маємо такі результати з математики.
22

Випускники двох навчальних закладів показали результати 180 і більше балів за шкалою 100 – 200 балів: Солоницівський
колегіум – 6,9 %, Дергачівська гімназія №3 – 4,4 %. Разом з тим маємо велику кількість випускників, які показали результати
нижче 124 балів. Це учні Козачолопанського НВК – 22,2 %, Токарівського НВК – 20,0%, Малоданилівського ліцею – 15,4%,
Солоницівського колегіуму – 12,5%, Пересічанської ЗШ – 10,5%, Черкаськолозівської ЗШ – 10,0%, Дергачівської гімназії №3
8,9%, Солоницівської ЗШ №2 та Дергачівського Ліцею №2 по 7,7%, Солоницівської гімназії №3 – 7,1%, Вільшанська ЗШ –
6,7%.
Важливий аспект роботи з обдарованою молоддю – організація та проведення олімпіад. У 2012/2013 навчальному
році . проведення олімпіад здійснювалось на виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 14.08.2012 № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році», від
27.06.2012 № 751 «Про започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту»,
відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 17.11.2011 за № 1318/20056 (із змінами), Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із
навчальних предметів у Харківській області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Харківській
області 14.06.2012 за № 42/1405, наказу відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації від 28.09.2012 № 205, з метою
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підтримки та розвитку обдарованої учнівської молоді проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 18
навчальних предметів. Вперше проведено олімпіаду з фізичної культури та спорту.
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 1261 учень із 24 загальноосвітніх
навчальних закладів району. Призові місця посіли 246 учнів, з них: І місце – 67 учнів, ІІ місце – 85 учнів, ІІІ місце – 94 учні.
Кількість переможців становить 19,5 % від загальної кількості учасників (2008/2009 н.р. – 21%; 2009/2010 н.р. – 25%;
2010/2011 н.р. – 24%; 2011/2013 н.р. – 20%). Аналіз показників якості виступу учнів та кількості індивідуальних призових
місць свідчить, що найбільшу кількість призових місць вибороли учні Дергачівського ліцею №2 (І – 17, ІІ – 13, ІІІ – 8),
Малоданилівського ліцею (І – 11, ІІ – 4, ІІІ – 8), Дергачівської гімназії №3 (І – 6, ІІ – 12, ІІІ – 14), Солоницівського колегіуму
(І – 6, ІІ – 11, ІІІ – 9), Вільшанської ЗШ (І – 9, ІІ – 7, ІІІ – 9). Учні чотирьох навчальних закладів не мають жодного призового
місця (Ветеринарної ЗШ, Цупівської ЗШ, Полівської ЗШ, Дергачівської вечірньої ЗШ).
У ІІІ (обласному) етапі олімпіад згідно квоти район представляли 77 учнів, що становить 31,1 % від кількості
переможців ІІ (районного) етапу. У складі команди району брали участь учні з 14 ЗНЗ. Це 58,3 % навчальних закладів
району. Поряд з цим , лише 7 закладів мають переможців ІІІ (обласного) етапу. Кількість одержаних призових місць – 22. З
них: І – 2, ІІ – 4, ІІІ – 16, це становить 28,6 % від кількості всіх учасників ІІІ (обласного) етапу олімпіад.
Кількість призових місць у ІІІ (обласному) етапі олімпіад серед команд ЗНЗ району розподілилась таким чином:
№
1.

ЗНЗ

ІІІ етап
І місце
Солоницівська 1
гімназія №3

ІІ місце
-

ІІІ місце
1

Всього
2

ІV етап
І місце
1

ІІ місце
-

ІІІ місце
-

Всього
1

2.

Дергачівський 1
НВК «ЗШ –
ДЗ»

-

-

1

1

-

-

1

3.

Дергачівський
ліцей №2

-

4

7

11

-

-

-

-

4.

Малоданилівсь кий ліцей

-

3

3

-

-

-

-
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5.

Солоницівськи й колегіум

-

2

2

-

-

-

-

6.

Дергачівська
гімназія №3

-

-

2

2

-

-

-

-

7.

Козачолопансь кий НВК

-

1

1

-

-

-

-

Аналізуючи якість виступів команд з різних предметів, слід відмітити високий рівень підготовки учнів з географії.
Чотири учасники, учні Дергачівського ліцею №2, вчителі Зінкевич В.Х. та Дмитренко В.В., посіли другі місця. Високі
показники учасників олімпіади з фізкультури та спорту. Маємо І місце у хлопців – Островерх І.,11 кл. Дергачівський НВК
«ЗШ – ДЗ», вчитель Желтобрюх С.М. та ІІІ місце у дівчат – Любич М., 11 кл. Дергачівської гімназії №3, вчитель Гресь А.Ю.
Другий рік поспіль перше місце з української мови виборює учениця Солоницівської гімназії №3 Солодовидченко Світлана,
вчитель Бондар Т.А. Учасники районної команди покращили результати у виступах з російської мови, хімії, психології. Учні
змогли вибороти ІІІ місця, хоча в минулому році призових місць не мали.
Кількість призових місць по предметах:
№
ЗНЗ
ІІІ етап
Всього
ІV етап
Всього
1.

Українська мова

І місце
1

ІІ місце
-

ІІІ місце
1

2

І місце
1

ІІ місце
-

ІІІ місце
-

1

2.

Фізкультура та спорт

1

-

1

2

1

-

-

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Географія
Правознавство
Франц. мова
Історія
Рос. мова
Екологія

-

4
-

3
2
2
2
1

4
3
2
2
2
1

-

-

-
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9.

Трудове навчання

-

-

1

1

-

-

-

-

Економіка
1
1
Хімія
1
1
Психологія
1
1
Як і минулого року не достатньою залишається підготовка учнів з математики, фізики, інформатики, інформаційних
технологій, біології ( у минулому році мали ІІІ місце), астрономії, англійської мови, німецької мови.
Два учні району стали переможцями ІV Всеукраїнського етапу олімпіад :
Островерх Ігор, учень 11 кл. Дергачівського НВК «ЗШ – ДЗ» ( І місце у ІУ Всеукраїнському етапі олімпіади з фізкультури та
спорту у хлопців. Вчитель Желтобрюх С.М).; Солодовидченко Світлана, учениця 9 класу Солоницівської гімназії №3( І місце
в ІУ Всеукраїнському етапі олімпіади з української мови та літератури, вчитель Бондар Т.А.)
З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності
вчителів для учнів 2-11 класів були проведені конкурси різних рівнів. Слід зазначити, що протягом 2012 /2013 н.р. учні
навчальних закладів району взяли активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, про що свідчать їх
результати. 23 заклади району взяли активну участь у проведенні щорічної Всеукраїнської природоохоронної гри
«Геліантус – природознавство для дорослих».
Протягом вересня – жовтня 2012 року проведено районні учнівські турніри з географії, економіки, математики,
правознавства, фізики, хімії, біології, історії, турнір журналістів.
У жовтні 2012 року команда Дергачівського району виборола І місце серед 15 команд в обласному турнірі з
географії(керівник Мокринська О.П).
У березні 2013 року команда Дергачівського району брала участь в обласному турнірі з історії, де виборола ІІ місце у
підгрупі, а в загальному заліку серед 22 команд посіла десяту позицію( керівник Кириченко С.В. вчитель історії
Пересічанської ЗШ).
До Дня української писемності та мови проведено районний конкурс ораторського мистецтва за темою «Книга чи
Інтернет – найкращий винахід людства?».У конкурсі взяли участь 21 учасник. Учасником обласного фестивалю ораторського
мистецтва була Кагадій Анжеліка, учениця 11 кл. Безруківського НВК, вчитель Гужва В.І., яка стала лауреатом конкурсу.
У листопаді 2012 року проведено районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика на базі
Солоницівської гімназії №3 та Дергачівської гімназії №3. У відбірковому (шкільним) етапі було охоплено 999 учнів
загальноосвітніх навчальних закладів. У районному етапі взяли участь 160 учнів району. Переможцями визнано 20 учнів.
10.
11.
12.
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Вибороли ІІІ місце в обласному етапі Вінник Анастасія, учениця 8 кл. Дергачівської гімназії №3, вч. Желтобрюх В.В. та
Солодовидченко Світлана, учениця 9 кл. Солоницівської гімназії №3, вч. Бондар Т.А.
В роботі учнівської конференції з теми «Права людини – уроки історії ХХ століття» (м.Київ) взяли участь
 Сервінський Вячеслава , учень Малоданилівського ліцею;
 Полятикіна Юлія, учениця Пересічанської ЗШ;
 Кагадій Анжеліка, учениця Безруківського НВК
 Шелест Надія, учениця Дворічнокутянської ЗШ;
 Іванова Ганна , учениця Вільшанської ЗШ ;
В ХVІ Міжнародному конкурсі шкільних газет (м. Миколаїв) переможцем став Козачолопанський НВК.
У Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» для учнів 2-10 класів взяли участь 1381 учня з 25
навчальних закладів. Не взяли участі: Подвірський НВК.
У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» для учнів 2 – 11 класів взяли участь 326 учня з 13 навчальних
закладів. Не взяли участі: Малоданилівський ліцей, Пересічанська ЗШ, Солоницівський колегіум, Солоницівська ЗШ №2,
Солоницівська гімназія №3, Слатинський НВК, Вільшанська ЗШ, Черкаськолозівська ЗШ, Подвірський НВК,
Великопроходівська ЗШ, Протопопівський НВК, Дворічнокутянська ЗШ, Дергачівська вечірня (змінна) ЗШ
У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» для учнів 7 – 11 класів взяли участь 373 учня з 20 навчальних закладів. .
Порівняно з минулим роком кількість учасників збільшилась на 169 учнів.
У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» для учнів 2 – 11 кл. взяли участь 398 учня з 15 навчальних
закладів.
У Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» для учнів 4-11класів взяли участь 163
учня з 10 навчальних закладів. \
У Всеукраїнському учнівському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова» для учнів 3-11 класів. В
конкурсі взяли участь 289 учнів з 14 навчальних закладів.
У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» для учнів 5-11 класів взяли участь 224 учнів з 15
навчальних закладів
У Міжнародному конкурсі-грі «Русский медвеженок» для учнів 2-11 класів взяли участь 313 учнів з 12 навчальних
закладів.
У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» для учнів 2-11 класів взяли участь 230 учнів з 14
навчальних закладів.
У районі був проведений Всеукраїнський конкурс учнівської творчості за номінаціями «Література» та «Історія
України і державотворення».
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За підсумками Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості за номінацією «Історія України і державотворення»
серед переможців учень нашого району: ІІІ місце – Смілий Денис Миколайович – Полівська загальноосвітня школа, 9 клас
Участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Послідовно, цілеспрямовано і результативно вже понад 10 років працює з юними науковцями району Дергачівський
Будинок дитячої та юнацької творчості. Кращі учні та гуртківці стають переможцями районних, обласних, Всеукраїнських
етапів конкурсів. В районі створено та успішно працює на базі навчально-виховних закладів району Дергачівське наукове
територіальне відділення МАН України в якому діють 12 наукових відділень, а координує цю важливу роботу – Будинок
дитячої та юнацької творчості.
Завдяки діяльності позашкільного закладу, спрямованої на розкриття здібностей кожної дитини, відмічається щорічна
динаміка зросту учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Наприклад у
2011/2012 н. р. на розгляд журі конкурсу подано – 40 науково-дослідницьких учнівських робіт, у 2012/2013 н. р. – 41 наукова
робота, у 2013/2014 н. р. – 42 наукові роботи.
Щорічно зростає науковий рівень та якість захисту робіт учнів-членів МАН у конкурсі-захисті. Загальна кількість
переможців та призерів серед учасників І (районного) етапу у 2012-2013 н. р. становить 18 учнів, у 2013/2014 н. р. становить
20 учнів. Кількість учасників І (районного) етапу, які мешкають у сільській місцевості складає у 2013/2014 н. р. 71,4%,
відповідно у 2012/2013 н. р.- 61,5 %.
Значно покращилась якість науково-дослідницьких робіт, які представили юні дослідники із сільської місцевості. Учні
вибороли у 2012/2013 н. р. 12 призових місць, у 2011/2012 н. р. - 10, що становить 66% від загальної кількості учасників.
Аналіз результатів та перемог
у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
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Динаміка зросту кількості учасників Всеукраїнського конкурсу
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
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Кількість робіт

Основні підсумки роботи методичого кабінету відділу освіти за2012/2013 н.р
Районний методичний кабінет як структурний підрозділ відділу освіти здійснює методичне забезпечення системи
загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у період між курсами
підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» (міжкурсовий період), координує діяльність
методичних об’єднань педагогічних працівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, вивчення стану
викладання навчальних предметів та рівня навчальних досягнень учнів.
.
Науково – методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів району проводилась згідно наказу по
відділу освіти від 06.06.2012р. № 141 « Про організацію науково – методичної роботи у закладах освіти Дергачівського
району у 2012-2013 навчальному році», а також відповідно до структурної моделі науково – методичної роботи РМК відділу
освіти та згідно розподілу функціональних обов’язків між методистами РМК відділу освіти.
Головною метою в роботі відділу освіти є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного
процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників відділу
освіти та закладів освіти. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених за підсумками серпневої конференції
педагогічних працівників у 2012 році та планом роботи на 2012-/2013 навчальний рік і працювала вся досить розгалужена
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система методичної освіти педкадрів району, яка спрямовувала свою діяльність також на виконання завдань роботи над
обласною науково – методичною темою «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах
упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» та реалізацією
районної науково – методичної теми : «Створення умов для формування професійної мобільності педагогічних працівників
регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».
Кадрова забезпеченість напрямів роботи РМК та розподіл обов’язків методистів здійснено згідно з чинним
законодавством. У методичному центрі працюють: 6 методистів, 1 бібліотекар, 1 методист, який відповідає за роботу
психологічної служби в районі, 1 соціальний працівник, 1 секретар. У структурі РМК діє НМЛКТ, в якій працює 4
працівника (3,5 штатні одиниці). Весь РМК організовує методичну та науково-дослідну роботу учителів району за різними
напрямками.
Методистами РМК у 2012 році підготовлено і проведено: 93 семінари, 71 різного спрямування конкурси, 117
інструктивно-методичних нарад, підготовлено 131 накази і методичних рекомендацій, організовано роботу 7 творчих груп,
проведено 12 районних майстер-класи та 4 майстер-класів у рамках конкурсу «Учитель року – 2013» (номінації: французька
мова, російська мова, фізика, інформатика, музичне мистецтво), проведено 46 виїзди у ЗНЗ району, 4 засідання «Школи
молодого вчителя», організовано 27 творчих звітів учителів, 5 засідань науково – методичної ради РМК відділу освіти, 5
засідань «круглих» столу, взяли участь у тематичних перевірках (37) шкіл району, підготували 101 статистичний звіт.
Працівники РМК взяли участь у 21 тренінгах, провели 1671 індивідуальних консультацій, 5 оглядів навчальних кабінетів та
методичних кабінетів ЗНЗ, відвідали 613 уроки у педагогів та перевірено рівень оформлення та написання вчителями
поурочних планів.
Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність 31 районних методичних об’єднань (далі РМО) учителів з
базових дисциплін (в т.ч. 6 – інтегрованих: біології та екології, історії та правознавства, фізики та астрономії, образотворчого
мистецтва та художньої культури, географії та економіки, предметів духовно – морального спрямування), днів методичної
допомоги (далі ДМД), по 2 науково-практичних семінари для керівників навчальних закладів та заступників директорів з
навчальної роботи (з періодичністю засідань – 1 раз в семестр), 5 опорних шкіл, 5 шкіл ефективного педагогічного досвіду
(вчителів німецької мови, вчителів початкових класів, фізичної культури, математики, української мови – Солоницівська
гімназія №3, російської мови та світової літератури), 7 творчих груп, районної школи молодого вчителя, «Школи кадрового
резерву».
На високому рівні в 2012/2013 н. р. працювали РМО вчителів російської мови та світової літератури – керівник
Скребець Н.С., образотворчого мистецтва та художньої культури – керівник Бугай В.М., англійської мови – керівник
Качанова О.В., французької мови – керівник Ткачук Н.О., фізичної культури – керівник Желтобрюх С.М. , інтегроване
РМО вчителів географії та економіки – керівники Мокринська О.П., Омельченко Т.А..
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Потребує значного покращення робота РМО з ГПД – керівник Яковлева Н.В., методичне об’єднання вчителів
початкових класів – керівники Маслій Н.В., Кожем’якіна Т.А., вчителів технічної праці – керівник Карташов В.С.
В 2012/2013 н.р. створені РМО вчителів, які викладають «Православну культуру Слобожанщини» та РМО шкільних медіа.
Більшість засідань МО проводились з застосуванням нестандартних форм, таких як: методичний діалог; методичний
фестиваль; методичний телеміст; відкриті перегляди; педагогічний калейдоскоп; ділова гра;методичний експеримент;відеоуроки.
З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності
вчителів учні початкових класів залучаються до проведення конкурсів різних рівнів. Поляков Никита – учень
Солоницівського навчально-виховного комплексу «Перлина», взяв участь у олімпіаді у Парижі. Діти беруть активну участь
у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах:
№
1
2
3
4
5
6

класи

конкурси
Колосок
Русский медвеженок
Кришталева сова
Бобер
Соняшник
Кенгуру

1

2

3

17

481
36
62

13
9

21
17

200

4

4

21
50
20
29

Вся методична робота початкової школи спрямована на розвиток професійної компетентності педагогічних
працівників в умовах безперервної освіти.
У минулому навчальному році методичною роботою було охоплено 100 % керівників загальноосвітніх, дошкільних і
позашкільних навчальних закладів.
Беручи участь у роботі шкільних, районних методоб’єднань, підвищують свою професійність 93 % опитаних вчителів.
Не досить популярними формами групової методичної роботи стабільно залишаються творчі групи, школи педагогічної
майстерності (11.1%), майстер – класи. Серед форм підвищення рівня професійної майстерності є робота школи молодого
вчителя, школи ефективного педагогічного досвіду, участь у конкурсі «Учитель року» (загалом 3.9%)
Форми підвищення професійної майстерності вчителів (%)
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В районі створений каталог програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, за якими здійснюється
викладання предметів варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх закладів району.
У травні 2013 року КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» провела ДАР з теми: Підвищення якості шкільної
освіти шляхом формування ключових компетентностей учнів. За мету було визначено - надання науково-методичної
допомоги вчителям загальноосвітніх навчальних закладів району щодо підвищення якості шкільної освіти шляхом
формування ключових компетентностей учнів. Кращими закладами з даного питання визнано Дергачівську гімназію № 3 (
директор О.А.Калашник), Дергачівський ліцей №2 (директор О.П.Остапенко), Вільшанську ЗШ (директор Л.М.Михайлусь),
Козачолопанський НВК (директор Т.А.Дударева). За підсумками ДАРу діяльність районного методичного кабінету було
визнано на достатньому рівні. Керівники ЗНЗ – Хуторна З.М. (Ветеринарний НВК), Оробченко О.М. – Цупівська ЗШ були
активними слухачами обласного семінару для новопризначених директорів ЗНЗ.
Районний методичний кабінет відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації брав участь у ХХХ
обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою
«Районні методичні кабінети у системі неперервної освіти педагогічних працівників регіону» (лютий 2013 року) і отримав
диплом ІІ ступеня.
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Проведено моніторинг участі вчителів у виставці – презентації педагогічних ідей і технологій за 2010/2013 р. р.
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З метою надання методичної допомоги та сприяння професійному становленню молодих колег в районі працювала
«Школа молодого вчителя». У навчальних закладах району працює 31 молодих вчителів, стаж роботи яких становить
від 0 до 3 років. Вісім з них продовжують навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова. Молодим вчителям
постійно надавали методичну допомогу адміністрації шкіл, закріплені наставники, ШМО, РМО, РМК відділу освіти.
Чільне місце в структурі методичної роботи посідає районна науково – методична рада, яка координує зусилля різних
служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього
процесу.
Для підвищення професійної майстерності вчителів в районі чітко спланована
система роботи курсової
підготовки. Протягом 2012/2013 н.р. підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до
вимог Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, планового
показника Головного управління освіти і науки ХОДА та заявок закладів освіти району. У І семестрі 2012/2013 н.р.
пройшли курсову підготовку при КВНЗ «ХАНО» 38 педагогічних працівника. В ІІ семестрі – 105 педагогічних
працівника. Прослухали спецкурси – 476 педагогічних працівника. Методист РМК відділу освіти Ковтун Т.А.
пройшла курси – стажування при КВНЗ «ХАНО».
В міжкурсовий період районним методичним кабінетом використовуються можливості розвитку професійної
компетенції педагогів шляхом залучення їх до участі у обласних та районних науково – методичних заходах. Це –
семінарах-практикумах, тренінгах, консультаціях. Так у 2012 – 2013 навчальному році педагоги району були
активними учасниками 93% обласних та 87% районних заходів з актуальних проблем оновлення змісту освіти. В рамках
проведення ДМД (Днів методичної допомоги) методисти РМК здійснюють виїзди в заклади освіти з метою надання
методичної допомоги за запитами адміністрації шкіл.
В навчальних закладах району повністю виконується програма з фізичного виховання. Працюють 45 штатних
працівників в школах та 6 в дошкільних установах, з них – 48% з вищою та першою кваліфікаційною категорією.
В 2012/2013 н. р. у 25 загальноосвітніх школах району було введено додатковий урок фізкультури (футболу),
охоплено 4841 учень в 222 класах , що становить 66 %. Найкраще поставлена робота по введенню додаткового уроку в
Дергачівському НВК, Дергачівському ліцеї №2, Солоницівському колегіумі, Солоницівській ЗШ №2, Вільшанській
ЗШ, Токарівському НВК. За рахунок меншої наповнюваності класів, завантаженості бази, кількості спеціалістів
більший відсоток охоплення додатковим уроком в сільських школах.
В навчальних закладах вчителі проводять позакласну спортивну роботу. В 62 секціях, 31 гуртку та 4
факультативах спортивного спрямування з 16 видів спорту охоплено 2978 дітей.
Виховна робота
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Виховну роботу в районі організовано з урахуванням основних положень Конституції України, Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», "Про позашкільну освіту"Програми
«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої
наказом МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243, інших державних нормативно-правових документів.
Ознайомлення з досвідом роботи педагогічних колективів району показало, що в ЗНЗ продовжується робота
щодо проектування та моделювання виховних систем із залученням батьків, громадськості,соціальних інституцій.
Педагоги розробляють власні концепції громадянського виховання, створюють нові моделі виховної діяльності,
здійснюють пошук ефективних технологій виховання та оригінальних ідей. Аналіз планів виховної роботи шкіл та
класних керівників свідчить, що їх змістом забезпечуються основні принципи виховання, визначені в
пояснювальній записці програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України», а саме: національна спрямованість, цілісність, акмеологічний принцип, суб'єкт-суб'єктної взаємодії,
превентивність. Район проводить апробацію виховних програм:"Формування громадянської зрілості учнівської
молоді", "Виховання творчої компетентної особистості", "Програми превентивного виховання" .
Заслуговує на увагу досвід роботи Малоданилівського ліцею, Солоницівської гімназії № 3,Солоницівської ЗШ №2,
Черкаськолозівської ЗШ, Дергачівського НВК, Дергачівського ліцею № 2, Дергачівської гімназії № 3. Значний досвід
роботи із формування ідей громадянського суспільства через викладання суспільствознавчих дисциплін накопичено у
Великопроходівській ЗШ, Дергачівському ліцеї № 2, Слатинському НВК, Пересічанській ЗШ, Солоницівській ЗШ № 2,
Дворічнокутянській ЗШ, Козачолопанському НВК, Безруківському НВК, Вільшанській ЗШ.
Спостерігається позитивна тенденція розвитку моделей виховних систем: Малоданилівський ліцей отримав срібну
медаль в Національній виставці «Інноватика в сучасній освіті» в розділі «Формування здорового способу життя та
превентивне виховання». Солоницівський НВК «Перлина» працює в експерименті «Підготовка педагогів для роботи з
обдарованими дітьми», Солоницівська гімназія №3 діє як експериментальний заклад з напряму «Моніторинг якості
освіти в ЗШ І-ІІІ ступенів. Управління процесом виховання». Заклад працює над діяльністю розвиваючо-виховних
програм – «Традиції», «Творчість та індивідуальність», «Культура», «Поезія», «Я-особистість», «Школа творчості»,
маються певні досягнення. Працює 7 опорних шкіл з різних виховних проблем, на базі яких проводяться семінари,
конференції, наради.
З метою забезпечення ефективної реалізації нової програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України» педагогічні колективи Козачолопанського НВК, Малоданилівського
ліцею, Солоницівського колегіуму, Цупівської ЗШ, Пересічанської ЗШ, Токарівського НВК, Дергачівського НВК,
Безруківського НВК, Протопопівського НВК, Дворічнокутянської ЗШ, Дергачівської гімназії № 3, Черкаськолозівської
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ЗШ ,Дергачівський ліцей №2 у складі творчих груп беруть активну участь у відповідних виховних заходах та мають
перемоги в районних, обласних конкурсах.
Велике значення надається постійному самовдосконаленню вчителя, підвищенню його професійної майстерності і,
в першу чергу, класних керівників. У роботі районного методичного об’єднання заступників директорів з виховної
роботи, педагогів-організаторів, класних керівників запроваджуються інноваційні форми роботи, зокрема, діяльність
творчих груп. Традиційним стало проведення районного конкурсу педагогічної майстерності класних керівників
«Творчий звіт класного керівника».
Щодо роботи з обдарованими дітьми, відповідно до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери
Дергачівського району на 2009-2013 роки, встановлено стипендії кращим учням району, щомісячно отримують
матеріальну допомогу в розмірі 200 грн. талановиті діти району – переможці предметних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, спортивних змагань. За 2013 рік стипендії та матеріальну допомогу отримали 129 учнів. Традиційними стали
бали медалістів та обдарованих дітей,зустрічі з лідерами дитячих та молодіжних організацій голови
райдержадміністрації та заступників голови.
Проведення загальношкільних та масових заходів спрямоване на масове охоплення учнів позакласною
діяльністю, в якій не кожен вихованець може проявити власні здібності,нахили,інтереси. Але для оптимальної
самореалізації особистості, розвитку індивідуальних можливостей створено мережу гуртків:всього охоплено
гуртковою роботою 98% учнів: 58% позашкільною освітою відділу освіти, 28 % бюджетне фінансування, 12 %
інші форми позашкільної освіти. Діти девіантної поведінки залучені до гурткової роботи на 100 %.
Організаційно-методичний супровід діяльності координаторів шкільних осередків районної громадської молодіжної
організації «Нове покоління Дергачівщини» спрямований на створення системи підтримки дитячого самоврядування,
формування партнерських взаємовідносин з дітьми. Так, практичні семінари лідерів молодіжного руху «Навчання
демократичних цінностей засобами учнівського саврядування» показали сучасні підходи до організації учнівського
самоврядування. Проведено тренінги «Діяльність МГО та змістовне дозвілля молоді», «Молодіжні збори. Спілкування –
одна з основних потреб людини» Співпраця органів влади та молодіжної організації: можливості, проблеми,
перспективи». Брали участь у міжнародному форумі, обласному семінарі-тренінзі «Виявлення та попередження
насильства в сім’ї». ДРГМО НПД – переможець обласного конкурсу на кращу молодіжну організацію, лідери
молодіжного руху, є активними учасниками обласної ради старшокласників.
В рамках районної акції «70 кроків до Перемоги» проведено 18 заходів патріотичного спрямування, ряд акцій,
самітів, єдині години спілкування «Дергачівщина – край мій рідний», "Твої герої Дергачівщино", районні краєзнавчі
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конференції за темами: «Видатні люди Дергачівщини», «Видатні місця Дергачівщини», обласна краєзнавча конференція
до ювілею земляка П. Ковалевського, «Орден у твоєму домі», працювала районна фотовиставка «Обличчя ветерана»,
"70 епізодів з життя ветерана»
Координатори шкільних осередків ДРГМО НПД працювали над створенням моделей педагогічного супроводу
діяльності, що передбачає підтримку і розвиток учнівської ініціативи, дитячої активності. Заслуговує на увагу досвід
роботи Козачолопанського НВК, Дворічнокутянської
ЗШ,Протопопівського
НВК, Малоданилівського ліцею,
Дергачівської гімназії №3, Безруківського НВК, Солоницівської гімназії № 3, Вільшанської ЗШ, Прудянської ЗШ,
Токарівського НВК, Великопроходівської ЗШ та інших ЗНЗ.
У 2013 році проведено захисти дитячих проектів: «Здоровий спосіб життя», «Екологічні проблеми Дергачівщини»,
«Податки очима дітей», «Мої права», проведено акції: «Україна бузкова», «Георгіївська стрічка», «Чиста Україна –
чиста земля», «Моя Батьківщина – Україна». Активну участь у захисті проектів, акціях взяли учні Малоданилівського
ліцею, Слатинського НВК, Дергачівської гімназії № 3, Черкаськолозівської ЗШ, Солоницівської гімназії № 3,
Дворічнокутянської ЗШ, Цупівського НВК, Безруківського НВК, Солоницівської ЗШ № 2, Козачолопанського НВК,
Великопроходівської ЗШ, Полівської ЗШ, Прудянської ЗШ. У Всеукраїнській експедиції «Моя Батьківщина – Україна»
переможцями стали учні Дергачівського ліцею № 2, Полівської ЗШ, Ветеринарного НВК, Русько-Лозівської ЗШ. Юні
екологи Черкаськолозівської ЗШ брали участь у Всеукраїнській конференції Екологічної варти та стали лауреатами
Всеукраїнського екологічного форуму «Дотик природи» у м. Києві.
У гуртках позашкільних навчальних закладів(Будинок дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна
школа) навчалися 4218 вихованців, що складає 58 % від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів
району.У порівнянні з попередніми роками відсоток охоплення збільшився на 6%.
Вихованці ПНЗ мали гарантоване право на здобуття позашкільної освіти відповідно щодо їх здібностей,
обдарувань, уподобань та інтересів, навчання у декількох гуртках, безпечні та нешкідливі умови навчання та праці,
участь в різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, змаганнях, виставках,
конкурсах та інших масових заходах.На наступний навчальний рік плануємо збільшити кількість дітей до 4280
вихованців ,що буде становити 62% від загальної кількості учнів в районі.Будинок дитячої та юнацької творчості
дав можливість всебічному розвитку дитини, шляхом залучення дітей до гурткової роботи за напрямками:
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Розвиток мережі гуртків БДЮТ
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Кількісний склад дітей у гуртках БДЮТ

ДЮСШ працює за такими видами спорту, як футбол, акробатика, лижні гонки, боротьба. Відкрито нову секцію зі
спортивного орієнтування. Результатом роботи по залученню дітей та підлітків до занять у закладах стало розширення
мережі гуртків та збільшення кількості дітей,особливо у сільській місцевості.
Розвиток мережі гуртків ДЮСШ

Кількісний склад дітей у гуртках ДЮСШ
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На високому рівні проводяться різноманітні конкурси, виставки, фестивалі, змагання, до яких залучається учнівська
молодь району. Прикладом результативності та наполегливої праці керівників гуртків «Юні музеєзнавці» є участь у
обласному конкурсі-огляді музеїв. У конкурсі взяли участь чотири музеї:
•
«Військово-історичний музей бойової слави ІІІ танкової Чаплинсько-Будапештської IV танкової ординської
бригади» Русько-Лозівської ЗШ,
•
Краєзнавчий музей Протопопівського НВК,
•
Художній музей Дергачівського ліцею № 2,
•
Галузево-освітній музей Солоницівської гімназії № 3 отримав сертифікат зразкового музею.
Вихованці краєзнавчого гуртка, що працює на базі Протопопівського НВК, є активними учасниками і переможцями
таких конкурсів, акцій та конференцій, як "Моя Батьківщина-Україна",«Ковалевські читання», «Пізнай свій рід і свій
нарід», «Сковородинівські читання», «Славетні земляки у світовій культурі та у пам’яті нащадків».
Результативність та високий рівень майстерності показують вихованці туристських гуртків, що працюють на базі
Дергачівського ліцею № 2, Солоницівської гімназії № 3, Солоницівської ЗШ № 2,Слатинського НВК,Безруківського
НВК, Пересічанської ЗШ та Протопопівського НВК. У цьому році вихованці отримали І місце в обласній Спартакіаді з
водних видів туризму.
Постійними переможцями районних та обласних шахових турнірів – «Слобожанська осінь – 2013», «Бермінводи –
2013», «Е2-Е4» стають вихованці шахового гуртка БДЮТ.
Вихованці ДЮСШ – переможці в обласних змаганнях зі спортивного орієнтування на лижах, з техніки лижного
туризму, відкритого турніру з карате-до. На високому рівні проведено районний туристський зліт.
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Потребують розширення мережі гуртки БДЮТ таких напрямків – військово-патріотичного та екологонатуралістичного, ДЮСШ – спортивного орієнтування.
Профілактики правопорушень і злочинності серед учнівської молоді.
Відділом освіти постійно контролювалося охоплення дітей шкільного віку навчанням та відвідування учнями
навчальних занять. У загальноосвітніх навчальних закладах району кожного дня проводився аналіз відвідування учнями
навчальних занять, з'ясовувались причини відсутності дітей, підтримувалися тісні зв'язки з батьками та вживалися
необхідні заходи щодо повернення дітей до занять. Інформація зі шкіл щоденно передавалася до відділу освіти.
Шляхом щоквартального інформування кримінальної міліції про учнів шкіл, які скоїли злочини та
правопорушення, складено банк даних неповнолітніх, які перебувають на обліку у відділі освіти райдержадміністрації та
відділі кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВС України. Проводяться взаємозвірки зі службою у справах дітей
щодо кількості дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
На виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки у
відділі освіти, в навчально-виховних закладах району розроблені відповідні заходи на новий рік, перевірено особисті
картки учнів, що знаходяться на обліку у ВКМСД, дітей, не охоплених навчанням. Всього станом на 01.01.2014 р. на
внутрішкільному обліку знаходиться 11 учнів, що становить 0,2% від загальної кількості, на обліку у ВКМСД – 4 учні,
це відповідно 0,1% від загальної кількості учнів. Ведеться облік сімей, які тимчасово опинилися в кризовій ситуації –
всього на обліку 29 родин, в них дітей – 49 дітей. Дітей, які схильні до вживання алкоголю та наркотиків на обліку у
відділі освіти немає.
Службою у справах дітей здійснено перевірки з питань профілактики правопорушень у всіх навчальних закладах
району, відділом освіти перевірено дану роботу у Пересічанській ЗШ, Токарівському НВК, Дергачівському НВК,
Дергачівській вечірній школі,Русько-Лозівській ЗШ; перевірено стан роботи з питань охоплення навчанням та
профілактики бродяжництва у Подвірському НВК,Полівській ЗШ,Солоницівській гімназії №3, Дергачівському ліцеї
№2, Дергачівському НВК №1
Спільно з комісією у справах дітей та ВКМСД проведено ряд профілактичних рейдів «Діти вулиць», «Канікули»,
«Вокзал», «Підліток», «Урок без учнів», здійснено обстеження кризових сімей, проведено 25 зустрічей з представниками
правоохоронних органів району, 2 засідання координаційних рад з питань профілактики злочинності, єдиний тиждень
права. Відділом освіти систематично проводяться екскурсії до районного відділу внутрішніх справ в Дергачівському
районі, відділу міліції селища Солоницівка, з метою знайомства зі структурою, формами роботи даного
підрозділу,музею ім.. А.С.Макаренка.
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Функціонує районний лекторій на базі Центру психічного здоров’я «За здоровий спосіб життя» для
важковиховуваних учнів, співпрацюємо з кабінетом планування сім’ї.
Укладено договір про співпрацю з Національним університетом внітрішніх справ, обласною організацією
«Нарконон». Директори навчальних закладів контролювали питання про недопущення тютюнопаління та вживання
алкогольних напоїв, наркотичних речовин на території навчальних закладів.
В закладах освіти були організовані зустрічі з лікарем-наркологом та бесіди з учнями із профілактики та
попередження вживання учнівською молоддю алкогольних, наркотичних та психотропних речовин.
Проведено семінарське заняття для заступників директорів з виховної роботи на базі Будинку дитячої та юнацької
творчості щодо профілактики наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму.Підвели підсумки роботи координаційні ради з
питань профілактики злочинності. Заслуговує на увагу робота таких рад у Солоницівській ЗШ № 2, Подвірському НВК,
Солоницівській гімназії № 3, Дергачівській гімназії № 3, Дергачівському ліцеї № 2, Козачолопанському НВК,
Токарівському НВК,Безруківському НВК.
Питання організації роботи шкіл з правороз’яснювальної та виховної роботи щодо профілактики та попередження
правопорушень, злочинності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі вивчається під час атестації шкіл (за
графіком відділу освіти). Під контролем адміністрації навчальних закладів знаходилися діти, які виховувалися в сім'ях,
що опинилися у складних життєвих обставинах, а також із сімей, де батьки не приділяють належної уваги навчанню та
вихованню дітей. У цьому питанні відділ освіти та керівництво загальноосвітніх навчальних закладів працювало спільно
з головами місцевих рад, службою у справах дітей райдержадміністрації, службою кримінальної міліції у справах дітей.
За 2013 рік проведено 10 нарад заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів. Питання
виховної роботи розглянуто на 12 засіданнях колегій та нарад директорів. Здійснено виїзний семінар заступників
директорів з виховної роботи з питань організації краєзнавчої та пошукової роботи до м. Запоріжжя.
Для реалізації державних стандартів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
упроваджуються інформаційно-комунікаційні технології. Всього у навчальнихзакладах району встановлено 523
персональних комп’ютерів. Із них у навчальному процесі використовується 43 НКК (навчально - комп’ютерних
комплекси), що нараховує 437 ПК, в управлінській діяльності – 76 ПК, 10 комп’ютерів використовуються у бібліотеках.
Одним з найважливіших показників рівня комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів є визначення
кількості учнів на один комп’ютер. Цей показник у районі становить 14 учнів на 1 комп’ютер. У навчально-виховному
процесі використовуються сучасні мультимедійні комплекси. Частково такою технікою забезпечені: Дергачівський НВК
«ЗШ-ДЗ», Солоницівський НВК «Перлина», Солоницівська ЗШ №2, Пересічанська ЗШ, Подвірський НВК,Слатинський
45

НВК.В повному обсязі мультимедійною технікою забезпечені Дергачівський ліцей №2, Малоданилівський ліцей,
Дергачівська гімназія №3, Солоницівська гімназія №3 .У 2012/2013 навчальному році Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ»,
Дергачівська гімназія №3, Пересічанська ЗШ, Солоницівська гімназія №3 та Солоницівський колегіум отримали нові
комп’ютерні класи.
З метою ефективного використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності
впроваджується в роботу «Службовий інформаційний портал відділу освіти Дергачівської РДА».
Впродовж 2012/2013 навчального року загальноосвітнім, позашкільним та дошкільним навчальним закладам
району надавалася методична допомога щодо використання та впровадження в роботу інформаційно-комп’ютерних
технологій. У закладах району встановлене програмне забезпечення «Україна. ІСУО-2012» (Інформаційна Система
Управління Освітою).У кожного методиста створені блоги.
Була проведена робота щодо оновлення санітарних паспортів на комп’ютерні класи у ЗНЗ району.
Для проведення вебінару «Новий державний стандарт початкової освіти» було створено відповідні технічні умови.
У лютому-березні 2013 року РМК брав участь у вебінарах «Впровадження «Сходинок до інформатики»
та забезпечення шкіл доступними сучасними технологіями у рамках програми Microsoft «Формуй майбутнє»»,
«Хмарний сервіс Office 365 для управлінь освіти та навчальних закладів», «ІКТ на уроках історії», «ІКТ на уроках
біології».
Впродовж 2012/2013 н. р. сайт відділу освіти постійно оновлювався. Відображалися найсвіжіші та найактуальніші
новини, пов’язані з освітою в районі. Регулярно отримувалася електронна пошта, що надходила з Департаменту науки і
освіти ХОДА, КВНЗ «ХАНО» та закладів освіти району.
Забезпеченість підручниками
В районі функціонує 23 шкільні бібліотеки, що складає 88 % від загальної кількості ЗНЗ ( не мають шкільної
бібліотеки заклади І ступеню Дергачівський НВК №1, Солоницівський НВК «Перлина» та Дергачівська вечірня школа.)
16 шкільних бібліотек оснащено комп′ютерами (70%), 9 – принтерами, 8 шкільних бібліотек підключено до Інтернету
(30%).
В шкільних бібліотеках функціонує 14 читальних залів на 205 місць для читачів, працює 25 бібліотекарів. З
них один – провідний бібліотекар, 8 бібліотекарів мають І категорію, 16 – спеціалісти. Курсову перепідготовку в 2012
р. пройшли 2 бібліотекарі.
Бібліотечний фонд шкільних підручників поповнився на 71 найменування, загальною кількістю 14 269 шт. на суму
202 540 гривень.
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Фонд шкільних бібліотек поповнився художньою літературою в кількості 2 191шт. на суму 100 479 гривень та
науково-методичними виданнями в кількості 175 штук на суму 3 914 гривень. Всього надходження склали 16 635штук
на суму 307 тисяч гривень.
Забезпеченість основними підручниками учнів району становить :
Клас

ЗНЗ з українською
навчання
%
100
100
100
94

мовою ЗНЗ з російською мовою
навчання
Разом
%
100
100
100
100
100
100
100
100

1
2
3
4
Середній
%
99
100
99,98
забезпеченості
5
100
100
100
6
100
100
100
7
100
100
100
8
100
100
100
9
99
100
99,98
Середній
%
99,98
100
99,99
забезпеченості
10
93
97
95,5
11
97
96
96,5
Середній
%
95
96,5
96
забезпеченості
Разом
98
99
98,6
Комплектування ЗНЗ району підручниками, навчальними посібниками та методичною літературою здійснюється
КВНЗ «ХАНО». Вся література розподіляється між навчальними закладами району відповідно до контингентів учнів
Навчально-виховний процес у бібліотеках навчальних закладів Дергачівського району спрямовано на те, щоб
розкрити здібності кожної дитини, підштовхнути її до саморозвитку.
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Одним із найбільш дієвих засобів розширення доступу до якісної освіти є налагодження регулярного підвезення
дітей та педагогічних працівників до навчальних закладів. Для учнів сільської місцевості та вчителів організовано
безкоштовний підвіз до місць навчання, роботи та у зворотному напрямку. У 2013/2014 навчальному році підвозом
забезпечено 433 учні та 22 педагогічних працівники (100% від потреби). Підвіз здійснюється 12 шкільними та 1
спонсорським автобусами.
Відділом освіти та навчальними закладами проводиться певна робота щодо соціального захисту дітей пільгових
категорій У навчальних закладах забезпечуються сприятливі умови для навчання та виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають у різних формах сімейного влаштування.
Відділ освіти Дергачівської РДА та заклади освіти забезпечують захист прав дітей в Україні відповідно до
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Державної
цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» та інших нормативно-правових
документів.
За результатами проведення в районі Всеукраїнського рейду «Урок» - 100% дітей охоплено повною загальною
середньою освітою. Дітей, які не приступили до навчання, не виявлено. Взято під контроль стан відвідування
навчальних занять дітьми із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, із малозабезпечених та
багатодітних сімей. Під час рейду здійснювався контроль за відвідуванням шкіл з метою виявлення дітей, що
пропускають заняття в школі. У відділі освіти є єдиний банк даних дітей внутрішкільного обліку, дітей, схильних
до жебракування та бродяжництва. На кожну дитину заведено картку та журнали індивідуальної роботи
практичного психолога та класного керівника. Обстежено умови проживання та виховання дітей у сім’ях, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Було обговорено проблемні питання, що виникають між дітьми та їх
батьками, проведено профілактичні бесіди з членами родин. Проведено обстеження сімей опікунів, піклувальників,
прийомних батьків. За результатами обстеження усі діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,
виховуються у належних умовах, чистота та охайність присутні у кожній з цих сімей. Заходи щодо охоплення усіх дітей
шкільного віку навчанням, як вимагає чинне законодавство, тривають впродовж усього навчального року. Щоденно
надається інформація про відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів.
Створено соціальний паспорт ЗНЗ району. Створено бази даних дітей пільгових категорій, які оновлюються двічі
на рік. Станом на 12.12.2013 дітей пільгових категорій – 1161, з них: сиріт і дітей, які позбавлені батьківського
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піклування-95; дітей-інвалідів-82; дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС-61; дітей з багатодітних родин-482;
дітей загиблих міліціонерів-1; напівсиріт-198; дітей одиноких матерів-230; дітей батьків-інвалідів-12.
З фонду загальнообов’язкового навчання на 2013 рік виділено 68400 грн. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей.
Медичний огляд дітей-сиріт здійснюється двічі рік, діти забезпечені гарячим харчуванням, шкільною формою,
здійснюються своєчасні виплати державної допомоги. Дана категорія дітей застрахована та забезпечена єдиними
квитками для проїзду в приміському транспорті. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18річного віку» виплачується державна соціальна допомога по досягненню 18 років дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування. У 2013році виплачено кошти у сумі 34390 грн 19 дітям-сиротам і дітям, які позбавлені
батьківського піклування.
У рамках проведення новорічних та різдвяних свят 19.12.2013року діти соціально незахищених категорій від
Дергачівського району з навчальних закладів Слатинський НВК, Пересічанська ЗШ (42 учня) відвідали обласний захід
до Дня Святого Миколая на базі Палацу студентів Національного університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», були одержані 42 подарунки для дітей пільгових категорій.
Відповідно до районної Програми розвитку гуманітарної сфери Дергачівського району на 2009-2013 рр.,
встановлено стипендії кращим учням району, які щомісячно отримують матеріальну допомогу в розмірі 200 грн.
Обдаровані діти району – переможці предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань. За 2013 рік
стипендії та матеріальну допомогу отримали 189 учнів.
Надається якісна реалізація державних гарантій дітям-інвалідам на отримання освіти на рівні, що відповідає їх
здібностям та можливостям. Всі загальноосвітні та дошкільні заклади району архітектурно доступні для осіб з
обмеженими фізичними можливостями – мають пандуси, кнопки виклику. Створюються необхідні умови для охоплення
різними формами навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Проводиться робота по
залученню дітей-інвалідів та дітей, з особливими освітніми потребами до занять у гуртках, які діють при
загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних - будинку дитячої та юнацької творчості, клубів за місцем
проживання. Діти-інваліди забезпечуються психолого-педагогічним супроводом.
Враховуючи рекомендації Витягів з протоколів засідань Харківської обласної центральної ПМПК, Довідок ЛКК і
бажання батьків у 2013-2014 н.р. запроваджене інклюзивне навчання у Дергачівському НВК – в 1 класі навчається 1
дитина з особливими освітніми потребами. Проводиться просвітницька робота серед батьків з питань вибору можливих
форм і методів навчання, у тому числі навчання у спеціальних закладах області.
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Забезпечили проведення у червні 2013 року в навчальних закладах району заходів, присвячених Міжнародному
дню захисту дітей.
З нагоди Міжнародного дня інвалідів в листопаді-грудні 2013 року в загальноосвітніх навчальних закладах з
нагоди Міжнародного дня інвалідів таких виховних заходів: Урок толерантності, година спілкування: «Дивіться на
нас, як на рівних», тренінг «Ми можемо діяти», виставка дитячих творчих робіт «Повір у себе», випуск інформаційного
бюлетеня до Міжнародного дня інвалідів». Забезпечили участь учнівської молоді в таких акціях милосердя:
Всеукраїнська благодійна акція «Назустріч мрії» (з метою збору коштів для організації повноцінного реабілітаційного
центру в Україні), «Так важливо - розуміти та підтримувати» (робота учнів-волонтерів в зоні шефської діяльності
мікрорайону ЗНЗ з надання допомоги одиноким інвалідам, ветеранам війни», «Теплі долоньки» (надання учнями
матеріальної допомоги дітям, які її потребують), «Іграшка для друга» (виготовлення учнями подарунків для дітейінвалідів та дітей,з особливими освітніми потребами).
На виконання Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року та з
метою ідентифікування для школярів проблеми насильства в учнівському середовищі (булінгу), попередження і
зменшення масштабності цього негативного явища сприяли проведенню в навчальних закладах району 16.10.201316.12.2013 Всеукраїнського інформаційно-просвітницького туру «Стоп агресії. Зірки проти булінгу». У період
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 25.11.2013-10.12.2013 у закладах проведений «Урок протидії
насильству в сім’ї», тематичні батьківські збори.
Проводиться інформаційно-просвітницька робота для дітей і дорослих з питань попередження експлуатації та
жорстокого поводження з дітьми. В навчальних закладах 11.11.13-15.11.13 був проведений «Тиждень протидії торгівлі
людьми», під час якого проводилось вхідне і вихідне тестування обізнаності учнів з даної проблеми. Практичними
психологами і соціальними педагогами були проведені « круглі столи», тренінги, перегляд і обговорення фільму
«Станція призначення –ЖИТТЯ» для учнів та їх батьків.
Проводили в жовтні у навчальних закладах комунікативну кампанію «Гендер очима дітей», Урок гендерної
рівності.
Психологічна служба у системі освіти є складовою частиною державної системи охорони психічного здоров’я
молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов розвитку особистості.
Психологічна служба району здійснює психолого-педагогічний патронаж, спрямований на надання допомоги
соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів з метою подолання життєвих труднощів та підвищення їхнього
статусу, а саме: вивчається ситуація в родині, в школі; розробляється індивідуальний план соціального супроводу ,
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індивідуальні консультації, групові тренінги, рольові ігри. Відповідно до розробленого плану соціального супроводу
проводиться робота з родиною, учителями і здійснюється оцінка ефективності проведеної роботи.
В навчальних закладах організована робота батьківських лекторіїв, проводяться тематичні батьківські збори за
темами: «Дотримання основних положень Конвенції ООН «Про права дитини», «Право дитини на висловлення власної
думки»,«Взаємопорозуміння в родині», «Експлуатація праці дітей».
Виконується Регіональний план заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в
українське суспільство на період до 2020 року. Створюються умови для навчання та участі у програмах розвитку
особистості дітей, які перебувають на території України без законних представників та дітей-біженців. В навчальних
закладах здобувають освіту 5 дітей – іноземців і 1 дитина виховується в дошкільному навчальному закладі.
Забезпечується у навчальних закладах освіти інформаційно-просвітницька роботи серед дітей щодо толерантного
ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.
Важливим завданням діяльності психологічної та логопедичної служби Дергачівського району є забезпечення
супроводу дітей з особливими освітніми потребами, захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх рівнях
навчання.
В І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в 2012-2013 навчальному році взяли участь 145
учнів це на 50% більше ніж у 2011/2012р. Переможці І етапу брали участь в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади.
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології взяли участь 19 учнів. Не брали участь
у районному етапі учні, Дергачівського НВК ДНЗ-ЗШ, Протопопівського НВК, Полівської ЗШ, Токарівського НВК,
Дергачівської вечірньої ЗШ
У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології взяла участь учениця Дергачівського
ліцею №2 Мотлохова Анастасія, яка посіла ІІІ місце, керівник Лебідь Андрій Олександрович.
Активно впроваджується регіональна програма ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «Рівнийрівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» кількість тренерів програми збільшилась на п’ять
чоловік, та програми «Школа здоров’я проти СНІДу». Козачолопанський НВК приймає участь у реалізації
Всеукраїнського превентивного проекту. У 2012 Дергачівському районі проводився «Моніторингове дослідження стану
превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах».
Забезпечили проведення у навчальних закладах району заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей.
Забезпечили проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків щодо відповідального ставлення до
виконання ними своїх обов’язків у формі батьківських зборів, індивідуальних консультацій.
Захист прав дітей різних категорій, соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми продовжується і надалі.
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Улітку 2013 року було приділено значну увагу оздоровленню учнів шкіл району. На виконання Регіональної
програми відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків шкільного віку на період до 2015 року у Дергачівському районі
у червні 2013 року функціонувало 25 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням, створених на базі 25
загальноосвітніх навчальних закладів, в яких оздоровилося 6100 учнів. Це становило 89% від загальної кількості дітей
загальнооосвітніх навчальних закладів району. Плани роботи таборів відображали всі сторони роботи з дітьми:
пізнавальні екскурсії, дослідницьку роботу, бесіди, спортивні заходи, ігри, конкурси і вікторини розвивального
характеру, заходи щодо здорового способу життя, охорони навколишнього середовища.
Найцікавішою формою роботи були екскурсії: в Сковородинівку до Національного парку-музею Г.С. Сковороди;
краєзнавчий музей м. Дергачі; до парку ім. Горького, до зоопарків м. Харкова та смт. Мала Данилівка; до французького
культурного центру м. Харкова. Всього екскурсіями було охоплено 5000 учнів. Поширеною формою відпочинку були
пішохідні екскурсії.
Забезпечено щорічне оздоровлення дітей пільгових категорій в таборах з денним перебуванням системи освіти
учнів 1-8, 10 класів, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Безкоштовно оздоровлені у 2013 році
учні 1-4 класів-3054 чол., зокрема: діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування-71чол., діти з
малозабезпечених сімей – 22чол. За сприянням голови Дергачівської райдержадміністрації А.І.Руденка придбано 31
путівку для оздоровлення обдарованих дітей у м.Скадовськ на суму 97650ти с грн. та 30 санаторно-курортних путівок
на суму 90 тис грн для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, у санаторії
«Березівські мінеральні води». Таким, чином забезпечено 100% оздоровлення дітей-сиріт.
Всі учні загальноосвітніх навчальних закладів пройшли профілактичні медичні огляди до 1-го вересня. 100%
педагогічних працівників пройшли медичні огляди до початку занять згідно затвердженого графіку. Дві на рік для учнів
навчальних закладів району проводиться поглиблений профілактичний медичний огляд учнів медичними працівниками
Дергачівської ЦРЛ.
З метою виявлення та попередження захворювань з 10.09. по 29.11.2012 року проведено поглиблений медичний
огляд школярів району. З цією метою відділом освіти спільно з КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ» був виданий наказ від
18.09.2013 року № 280/180 «Про проведення профілактичних медичних оглядів школярів Дергачівського району у
2013/2014 навчальному році», яким були визначені терміни проведення поглиблених медичних оглядів школярів,
створення бригади у складі фахівців медичних працівників та проведення організаційних заходів. Усього медичними
працівниками Дергачівської ЦРЛ було оглянуто 7414 учнів, що становить 100%. За результатами поглибленого
медичного огляду для занять фізичною культурою за станом здоров’я діти розподілені на групи: основна група –
3908(53%), підготовча група – 2993 (40%), спеціальна – 465 (6,7%), , звільнено – 48 (0,3%).
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Гаряче харчування організовано у 25 загальноосвітніх навчальних закладах району. Всього гарячим
харчуванням забезпечено 7414 учнів із 7414 учнів, що складає 100%.
Середня вартість харчування в загальноосвітніх навчальних закладах на одну дитину у 2013 році складає 6 грн.00
коп.(рішення ХХІХ сесії VI скликання Дергачівської районної ради від 05.02.2013 № 532-9«Про встановлення
вартості харчування дітей у навчальних закладах, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського району, у 2013 році»
При вартості обіду 6 грн. затвердженні норми виконуються на 84%.
Питання організації харчування перебуває під постійним контролем відділу освіти. Продуктами харчування
дошкільні навчальні заклади забезпечуються шляхом укладання договорів головами селищних, сільських та міської рад
з юридичними особами, які мають всі документи, відповідно до нормативно-правових вимог, що засвідчують належну
якість і безпеку продуктових товарів. В ДНЗ ведеться необхідна документація з обліку кількості і якості сирої і готової
продукції. В даних умовах працівники ДНЗ намагаються урізноманітнити дитяче харчування. В усіх ДНЗ є картотеки
страв, розроблені і затверджені у встановленому порядку, 10-денне меню на зимовий і літній період. Ціни, за якими
продукти харчування закуповувалися, не перевищували середніх статистичних по Харківській області.
Одним із критеріїв оцінки ефективності створеної системи раціонального харчування в дошкільному закладі є
виконання натуральних норм. Відділом освіти щомісячно проводився детальній аналіз щодо виконання натуральних та
грошових норм. Вартість харчування однієї дитини щомісяця змінювалася в залежності від вартості продуктового
набору. За бажанням батьків на харчування дітей залучалися додаткові позабюджетні кошти на придбання овочів.
Відповідно до наказу відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації 12.02.2013р. № 47 «Про організацію
харчування учнів та вихованців в закладах освіти Дергачівського району у 2013 році» встановлено такі грошові норми
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах:
• для учнів пільгового контингенту із розрахунку вартості:
для учнів 1-4-х класів
– 6,00 грн.;
• для учнів пільгового контингенту:
у 1-4-х класах, які відвідують групи продовженого дня
– 6,00 грн.;
у 5-11-х класах
– 6,00 грн.
У всіх навчальних закладах видані накази про організацію харчування, про організацію безкоштовного пільгового
харчування, призначені відповідальні за організацію харчування, за організацію та облік безкоштовного харчування. Всі
школи комунальної форми власності мають харчоблоки, крім Дворічнокутянської ЗШ І-ІІІ ступенів, в якій діє буфет по
забезпеченню дітей гарячим чаєм та буфетною продукцією у зв’язку з відсутністю місця для створення їдальні. В
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шкільних їдальнях оформлені інформаційні куточки, які містять відомості щодо харчування учнів, чергування вчителів,
меню. Всі школи вирішують питання організації питного режиму за рахунок використання кип’яченої води. Крім того,
приготування їжі здійснюється з використанням води гарантованої якості.
Всі учні 1-4-х класів за рахунок бюджетних коштів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Крім того, 74
учнів 5-11 класів та 24 учнів 1-4 класів з числа дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, діти з малозабезпечених родин, діти, що опинилися у складних життєвих обставинах) отримують
безкоштовне харчування. Всього охоплено гарячим харчуванням із різних джерел фінансування 7402 учнів, 1-4 класів –
3185 учнів (_100_%), 5-9 класів – 3442 учнів (_100_%), 10-12 класів – 775_ учнів (100%). У 2013 році середня вартість
харчування однієї дитини в день у ЗНЗ становить 6,00 грн., у ДНЗ – 12 грн. Середній показник виконання натуральних
норм харчування у ДНЗ – 80 % (місто – 81, село – 80), у ЗНЗ – 84%, а саме:
Виконання норм харчування (в середньому, %)

м'ясо

риба

95

87

олія
соняшни
кова
100

масло
вершкове

молоко

сир

яйце

цукор

85

65

57

100

98

картопля
94

овочі

фрукти

соки

95

67

85

В переважній більшості закладів недовиконуються норми на такі продукти: як молоко, кисломолочні продукти –
_65_%; сир кисломолочний –56%, сир твердий – 57%; фрукти – 67%; соки – 85%. Невиконання натуральних норм
пов’язане з високими цінами на продукти харчування.
Стан організації харчування в навчальних закладах контролюється працівниками Дергачівським міжрайонним
управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області та відділом освіти.. Питання організації
дитячого харчування виносяться на наради з керівниками навчальних закладів.
Проведення С-вітамінізації забезпечується в закладах освіти за рахунок батьківських коштів.
У закладах освіти проводяться заходи щодо формування в учнів здорового способу життя, безпечності та якості
харчових продуктів, необхідності дотримання режиму харчування, а саме:
• проведення тематичних годин, годин спілкування, класних годин: «Корисна їжа – здорова дитина», «Гаряче
харчування – запорука нашого здоров’я», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Смачного вам!», «Аспекти здорового
харчування», «Соковиті секрети здоров’я»;
• виховні заходи: «Абетка здоров’я. Вітаміни», «Українські національні страви», «Раціональне харчування», «Молодь
за здоровий спосіб життя», «Цікаво про корисне», «Вітамінна родина», «Дружи з водою», «Звідки беруться хвороби»;
казка «Муха Цокотуха у країні Здоров’я»;
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• дні здоров’я;
• батьківські лекторії, до яких включено питання: «Щаслива родина», «Профілактика шкідливих звичок»,
«Прищеплення гігієнічних навичок дітям»;
• конкурси малюнків: «Я обираю здоровий спосіб життя», «Здорова та корисна їжа», конкурсу плакатів «Ми за
здоровий спосіб життя», «Моя улюблена страва», «Смачного!», «Охорона здоров’я очима дітей».
До початку нового навчального року на всіх харчоблоках шкільних їдалень проведена ревізія технологічного
обладнання, зокрема, технічне обстеження жарових та холодильних шаф на відповідність термошкали та термометрів
паспортним даним обладнання.
Одним із важливих питань освітньої галузі є кадрове забезпечення. Адже від якості підбору кадрів у значній мірі
залежить якість наданої закладом освіти. Всього педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах – 624
чол. із них:
мають вищу освіту – 571 чол. ( 92%);
спеціаліст вищої категорії – 209 чол.;
спеціаліст І категорії – 144 чол.;
спеціаліст ІІ категорії – 69 чол.;
спеціаліст – 83 чол.
Незакінчену вищу (бакалавр) – 11 чол., середню спеціальну – 42 чол.
Педагогічне звання «учитель-методист» – мають 94 чол., «старший учитель» – 110 чол.
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Кадрове забезпечення, чол.
600
500
400
300
200
100
0

577

203

153

67

85

20

34

1

92

105

Педагогічні працівники проходять атестацію згідно чинного законодавства. З кожним роком зростає фахова
майстерність учителів.
Підсумки атестації педагогічних працівників у 2013 році (чол.)

56

Найвищий відсоток вчителів з педагогічною фаховою вищою освітою мають: Дергачівський НВК (100%),
Солоницівська ЗШ № 2 (100%), Солоницівський НВК «Перлина» (100%), Подвірський НВК (100%), Токарівський НВК
(99%), Пересічанська ЗШ (98%), Малоданилівський ліцей (99%), Слатинський НВК (97%), Русько-Лозівська ЗШ (97%).
У порівнянні з минулим роком збільшилася кількість молодих спеціалістів, які працевлаштовані до навчальних
закладів району. У цьому навчальному році отримали своє перше робоче місце 14 молодих вчителів. Відділом освіти у
2013 році випускникам навчальних закладів району надано 4 цільових направлень для вступу до вищих педагогічних
вузів.
Постійно здійснюється стимулювання педагогічних працівників шляхом представлення кращих педагогів до
нагородження грамотами, відзнаками, дипломами, подяками:
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України мають 88 чол., знаком «Відмінник освіти України»
нагороджено 49 чол., нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – 10 чол.,нагрудним знаком «Софія Русова» 2 чол.
Звання:
• «Заслужений працівник освіти України» – 1;
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• «Заслужений вчитель України» – 2;
• «Заслужений працівник народної освіти Української РСР» – 1.
Своєчасно підготовлена матеріально-технічна база навчальних закладів району до початку нового навчального
року та їх стабільної роботи в опалювальному сезоні 2013/2014 навчального року. У. 2013 році, керуючись
накопиченими актами обстежень та листами – клопотаннями керівників закладів освіти, був проведений аналіз даних
щодо матеріально – технічного забезпечення закладів освіти району, стану будівель, споруд та їх приміщень. На цій
основі був розроблений план проведення капітального та поточного ремонтів освітніх закладів на 2013 рік та їх
матеріально – технічного забезпечення. Підготовлені та затверджені заходи щодо підготовки закладів освіти
Дергачівського району до нового навчального року та до роботи в опалювальний період 2013/ 2014 років. Затверджений
персональний склад штабу відділу освіти з організації підготовки та графік засідань штабу. Створено комісію з оцінки
готовності теплових господарств загальноосвітніх закладів району (наказ №143 від 08.07.2013 р.). Також створено
комісію з перевірки знань Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (наказ №144 від 08.07.2013),
перевірка знань проведена у завгоспів 17 вересня 2013р.
Виконані заходи по підготовці закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону, а саме:
- проведені роботи по комплексним випробуванням і виміру заземляючих пристроїв, блискавкозахисту,
електроустаткування, силової і освітлювальної мережі (на суму 19150,98 грн.);
- завершені роботи по перевірці і чистці димоходів та вентканалів (на суму 6 720 грн. );
- виконані заходи по повірці та ремонту приладів обліку та контролю (на суму 19 860 грн. );
- зроблено ремонт та повірку двох газових лічильників Цупівської ЗШ і Токарівського НВК(на суму 850 грн.);
- укладено договір на технічне обслуговування газового обладнання в топкових закладів освіти, які знаходяться
на балансі відділу освіти (на суму 16190 грн.);
- закуплено в повному обсязі вугілля для Полівської ЗОШ (на суму 77000 грн.);
Дергачівською філією «ДРІТ» та Солоницівським ЖЕГ проведено гідравлічне випробування систем опалення в
закладах, що отримують тепло від тепломереж (на суму 63400 грн.) .
Переоформлено енергетичний паспорт та розрахунки питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів
установ, які знаходяться на балансі відділу освіти. (на суму 5000 грн.)
В зв’язку з тим, що лічильники тепла Безруківського НВК і Руськолозівської ЗШ не пройшли державну повірку,
виконано ремонт лічильника тепла Безруківського НВК (на суму 9033,13 грн.) та замінено лічильник з виготовленням
проектної документації в Руськолозівській ЗШ, (на суму 19 317,98 грн)
При підготовці закладів освіти до опалювального сезону оформлено акти готовності до опалювального сезону.
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На балансі відділу освіти знаходилась котельня, яка потребувала спеціалізованого обслуговування. Тому у
листопаді 2013 котельню Прудянської ЗОШ передано на баланс КП «Постачальник послуг».
Відповідно до постанови Кабінету міністрів № 409 від 05.05.1997р. проведено весняний та осінній огляд будівель
та споруд.
У цьому році при підготовці до нового навчального року та до роботи в опалювальний період 2013/ 2014 років
навчальними закладами району залучено близько 564 тис. грн. позабюджетних коштів, при цьому у 12 закладах
частково замінено вікна на енергозберігаючі, проведено поточний ремонт систем опалення, водопостачання та
водовідведення, також відремонтовано класні кабінети, харчоблоки, їдальні спортивні та актові зали. За кошти
районного бюджету виконано капремонт туалетів Безруківського НВК (на суму 180 000 грн.), також придбано матеріали
для ремонту приміщення під дошкільний підрозділ Цупівського НВК та матеріали для ремонту покрівлі Солоницівської
ЗШ № 2.
Проведено технічну експертизу надвірного туалету Великопроходівської ЗШ на предмет аварійності, по
результатам якої, будівлю розібрано та списано з балансу.
Для рівноцінного доступу до освіти для дітей, які проживають понад 3 кілометрів від навчального закладу, в
районі реалізовується програма «Шкільний автобус», так за кошти державного бюджету придбано шкільний автобус для
Подвірського НВК, який підвозить 29 учнів та одного вчителя.
Залишились невирішеними питання щодо встановлення лічильників холодної води у Ветеринарному НВК,
Токарівському НВК, Протопопівському НВК та Вільшанський ДНЗ «Світанок».
Таким чином, у 2013 році відділом освіти Дергачівської районної державної адміністрації та навчальними
закладами району здійснювалася системна робота щодо виконання основних завдань на рік, реалізувалися заходи щодо
подальшого реформування дошкільної, загальної середньої, створення необхідних умов для рівного доступу громадян
до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації,
соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти.

рік:

Основні завдання відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації, навчальних закладів району на 2014
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1.
Забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й
району.
2.
Забезпечення якісного науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової,
базової та повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району.
3.
Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи дошкільної
та загальної середньої освіти .
4.
Спрямування діяльності відділу освіти, методичної служби на підвищення якості уроку як основної форми
навчально-виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізацію принципів
справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів.
5.
Реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним
навчанням у старшій школі.
6.
Створення системи методичної роботи в освітніх округах, спрямованої на забезпечення якісної освіти дітей
сільської місцевості, підвищення рівня допрофільного та профільного навчання.
7.
Посилення методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів
щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений
старт».
8.
Підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти в дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах, формування в дитячому та учнівському середовищі позитивного ставлення до людей з
обмеженими можливостями.
9.
Забезпечення якісної підготовки учнівських команд до виступу у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів.
10. Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнення позитивних змін у
формуванні основ здорового способу життя.
11. Удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти на локальному рівні.
12. Інтеграція освіти в європейський науково-освітній простір, зміцнення конкурентоспроможності району за рахунок
підвищення ефективності використання його науково-технічного та інноваційного потенціалу.
13.Спрямовувати діяльність методичної служби відділу освіти на удосконалення системи роботи з поширення
досвіду навчальних закладів з міжнародного співробітництва;
14. Забезпечення району кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці.
15. Розвиток мережі навчальних закладів з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог.
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16. Продовження інформатизації освіти району, запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний
процес, системи тестового оцінювання знань, автоматизації управління.
17.
Відновлення діяльності дошкільних навчальних закладів та продовження будівництва недобудов навчально –
виховних комплексів.
18.
Забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання та роботи й у зворотному напрямі.
19. Посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді,
відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.
20.
Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програм «Спорт
протягом життя».
21.Подальше удосконалення проведення зовнішнього незалежного оцінювання як передумови забезпечення рівного
доступу до вищої освіти, налагодження чіткої системи інформування випускників, батьків, учителів, громадськості щодо
процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року;
22.Орієнтація педагогічних працівників на посилення патріотичної складової в процесі запровадження програми
«Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
23.Забезпечити розвиток системи виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних та громадянських цінностей,
приділяючи в рік святкування 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників особливу увагу
формуванню у молоді шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни;
24.Формування дієвого кадрового резерву на керівні посади закладів освіти та надання науково-методичної допомоги
новопризначеним керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.
25.Удосконалення діяльності психологічної служби регіону через урізноманітнення форм психологічного супроводу
впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
26.Надання науково-методичної допомоги новопризначеним керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів, молодим педагогам.
27.Забезпечити функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у навчально-виховний процес та подальшу інформатизацію управлінських процесів шляхом
запровадження програмного комплексу «Україна. ІСУО»;
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1.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
1.1.Графік роботи та прийому відвідувачів .
Режим роботи

№
з/п
1.

Початок роботи
Перерва на обід
Кінець роботи

Посада керівника органу
виконавчої влади, його
заступника, інших керівників
Начальник відділу освіти

2.

Заступник
освіти

начальника

відділу

3.

Начальник господарчої групи

4.

Головний бухгалтер

5.

Завідувач РМК відділу освіти

6.

Завідувач НМЛКТ

Прізвище, ім’я, по
батькові

8.00
12.00-12.45
17.00 (п’ятниця – 15.45)
Дні та години прийому

Крижний Сергій
Григорович

Понеділок з 10.00 до 12.00
Вівторок з 14.00 до 16.00

Сінюгіна Вікторія ІгорЄвстахіївна

Понеділок з 9.00 до 16.00
Вівторок з 9.00 до 12.00

Трипольський Сергій
Борисович

Вівторок з 8-00 до 16-00

Іванченко Наталія
Миколаївна

Вівторок, середа, четвер
з 8-00 до 16-00

Живолуп Марія Іллівна

Понеділок 12.00-17.00
Середа 13.00 – 17.00

Іваненко Дмитро
Сергійович

Понеділок 10.00 - 12.00

Місце прийому (адреса),
контактний телефон
м. Дергачі,
вул. Петровського, 6
тел. 3-01-47
м. Дергачі,
вул. Петровського, 6
тел. 3-30-63
м. Дергачі,
вул. Петровського, 6
тел. 3-31-91
м. Дергачі,
вул. Петровського, 6
тел. 3-02-07
м. Дергачі,
вул. Петровського, 6
тел. 3-01-47
м. Дергачі,
вул. Петровського, 6
тел. 3-31-13

Інші працівники відділу освіти приймають відвідувачів щоденно.
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1.2 Циклограма діяльності відділу освіти райдержадміністрації
Заходи

Відповідальні
Крижний С.Г., керівники підрозділів
відділу освіти
Крижний С.Г, Бондар Т.А.

Циклограма проведення заходів

Крижний С.Г., Сінюгіна В.І.

кожний третій вівторок місяця

Сафарова І.В.

За окремим графіком

5. Наради (семінари) з заступниками керівників з
навчально-виховної роботи.

Сінюгіна В.І.-Є., головні спеціалісти,
методисти відділу освіти

За окремим графіком

6. Наради з заступниками керівників з виховної роботи.
7. Наради з заступниками керівників з адміністративногосподарської діяльності, завгоспами.
8. Засідання комісії ІІ рівня (районної) з питань атестації
педагогічних працівників.
9. Оновлення WEB-сайту відділу освіти.
10. Моніторинг стану роботи з контрольними
документами центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень та доручень голови обласної державної
адміністрації, районної державної адміністрації
11. Організація та проведення прийому громадян з
особистих
питань
начальником,
заступником
начальника та керівниками структурних підрозділів
відділу освіти.

Скрипка Н.В.,

За окремим графіком

Трипольський С.Б.

За окремим графіком

1. Апаратні наради.
2. Колегії відділу освіти.
3. Наради (семінари) з керівниками навчальних закладів
району
4. Наради з завідувачами дошкільних навчальних
закладів

щопонеділка
4 рази на рік

Іваненко Д.С.

березень – до 10 квітня
згідно з графіком
щоденно

Головний спеціаліст

щоквартально

Крижний С.Г., Сінюгіна В.І.-Є.,
Живолуп М.І., Іванченко Н.М.
Трипольський С.Б., Іваненко Д.С.

згідно з графіком

Крижний С.Г.,Сінюгіна В.І.-Є.,
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2. Структура відділу освіти
Начальник відділу освіти
Заступник начальника відділу
освіти

Крижний Сергій Григорович
Сінюгіна Вікторія Ігор-Євстахіївна

ГОЛОВНІ СПЕЦІАЛІСТИ:
З питань змісту та якості загальної
середньої освіти
З виховної роботи
З кадрової роботи
З дошкільної освіти

вакансія
Скрипка Н.В.
Шептуха О.М.
Сафарова І.В.

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Завідувач РМК
Методисти:

Завідувач НМЛКТ РМК
Методисти:

Живолуп М.І.
Островерх О.І.
Поставнича Л.В.
Молотко І.І.
Щербаченко Л.О.
Клочко Г.Г.
Ковтун Т.А.
Волкова О.М.
Набока А.О.
Іваненко Д.С.
Островной В.В.
Деменко Т.В.
64

Методист, відповідальний за
психологічну службу:

Савенкова Н.А.

ГОСПОДАРЧА ГРУПА
Начальник господарчої групи
Технік
Керівник служби з охорони праці
Комірник
Економіст
Статистик

Трипольський С.Б.
Смолякова О.О.
Данильченко Ю.В.
Гудиря В.В.
Петренко С.В.
Диба Я.І.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ
Головний бухгалтер
Іванченко Н.М.
Заступник головного бухгалтера
Покусай Ю.В.
Бухгалтери
12
Цебенко О.О., Хорошилова О.В.
Економісти:
Винограденко О.В.
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2.1. Розподіл посадових обов’язків працівників відділу освіти
1. Крижний С.Г. – начальник відділу освіти.
Забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань щодо реалізації державної політики в галузі освіти у
Дергачівському районі.
Здійснює:
загальне керівництво роботою відділу, прийом та звільнення з посад працівників відділу освіти, керівників
навчальних закладів району;
контроль за роботою з підбору та розстановки кадрів;
затвердження положень про структурні підрозділи відділу освіти, посадових обов`язків працівників, планів,
програм, кошторисів районного медичного кабінету відділу освіти та господарчої групи;
організаційну роботу з керівниками навчальних закладів району;
організацію розробки цільових програм у галузі освіти;
заходи щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку галузі;
контроль за підготовкою та проведенням капітальних ремонтів у закладах освіти;
видання наказів у межах компетенції відділу освіти, що є обов`язковими для виконання відповідними органами і
посадовими особами, контролює їх виконання.
Координує:
роботу з Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації, відділами та управліннями
райдержадміністрації, депутатськими комісіями, іншими закладами і громадськими організаціями;
плани роботи відділу освіти;
роботу керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів району.
Забезпечує розгляд звернень громадян до управління освіти з питань, що належать до його компетенції, у разі
потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх появу.
Проводить особистий прийом громадян.
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2.

Сінюгіна В.І.-Є. – заступник начальника відділу освіти.

Здійснює:
контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти в межах повноважень
відділу освіти;
контроль за організацією навчально-вховного процесу в навчальних закладах району;
підготовку проектів документів з організації та вдосконалення функціонування навчальних закладів;
організацію, проведення та узагальнення результатів інспектування й експертиз закладів освіти;
контроль за проведенням державної атестації навчальних закладів району щодо реалізації освітньої діяльності
та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
аналіз мережі закладів освіти та умов її функціонування, надає пропозиції щодо її вдосконалення;
організацію роботи щодо опрацювання депутатських запитів та доручень, рішень сесій районної ради;
узагальнює пропозиції та формує річний план роботи відділу освіти, здійснює загальний контроль за його
виконанням;
контроль за розробкою та складанням робочих навчальних планів у навчальних закладах району;
підготовку до затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів;
узгоджує зі структурними підрозділами відділу освіти, Департаментом
науки і освіти Харківської
облдержадміністрації плани та графіки контрольно-аналітичної діяльності відділу освіти;
координує роботу керівників, заступників керівників навчальних закладів району з напрямків роботи в межах
своєї компетенції;
є начальником штабу цивільної оборони відділу освіти;
виконує інші обов’язки за дорученням начальника відділу освіти;
виконує обов`язки начальника відділу освіти під час його відсутності.
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3. Вакансія – головний спеціаліст з питань змісту та якості середньої освіти
Здійснює:
контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», та інших нормативноправових актів у галузі освіти в межах компетенції;
аналітичну роботу з формою ЗНЗ-1;
підготовку в установленому порядку статистично-аналітичної інформації, оперативних даних з питань
освітньої діяльності навчальних закладів району;
готує замовлення на отримання випускниками загальноосвітніх навчальних закладів документів про освіту;
готує замовлення на екзаменаційні матеріали та документи на нагородження випускників навчальних закладів
медалями;
організацію проведення державної підсумкової атестації, переведенням та випуском учнів;
підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та рішень сесій районної ради з питань
діяльності відділу освіти;
підготовку пропозицій до річного плану роботи відділу освіти та поточний контроль за виконанням заходів
річного плану в межах компетенції;
забезпечення умов для впровадження зовнішнього незалежного оцінювання;
контроль за організацією навчально-виховного процесу в закладах освіти.
виконує інші обов’язки за дорученням начальника та заступника начальника відділу освіти.
4. СКРИПКА Н.В. – головний спеціаліст з виховної роботи.
Здійснює:
- контроль за виконанням Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»
та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції;
- контроль за організацією загальноміських заходів за участю учнівської молоді;
- контроль за роботою позашкільних навчальних закладів освіти міста, координацію їх діяльності щодо організації
виховної роботи та дозвілля дітей;
- аналіз мережі позашкільних навчальних закладів освіти району, надання пропозицій щодо її вдосконалення;
- контроль за фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою у закладах освіти району;
- контроль та організацію роботи щодо виконання програми «Спорт протягом життя»;
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- проведення інспектування за планом роботи відділу освіти;
- здійснює аналітичну діяльність виховної роботи у закладах освіти району;
- контролює та оцінює стан справ з виховної роботи у районі, роботу творчої групи заступників директорів з виховної
роботи, педагогів-організаторів, старших вожатих;
- координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;
- відповідає за працевлаштування випускників загальноосвітніх навчальних закладів, координує роботу, пов’язану із
здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
- координує роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку;
- координує роботу з організації оздоровлення дітей та підлітків;
- виконує інші обов’язки за дорученням начальника та заступника начальника відділу освіти.
5. вакансія – головний спеціаліст з кадрової роботи
- відповідає за оформлення матеріалів про призначення, переміщення та звільнення кадрів;
- готує звітність по кадрах, аналізує якісний склад, рух педкадрів. Готує інформації до центру зайнятості;
- вивчає потреби в педагогічних кадрах, забезпечує ними навчально-виховні заклади. Здійснює підбір абітурієнтів для
прийому в педагогічні вузи та на заочне навчання медпрацівників;
- проводить організаторську роботу по навчанню резерву керівних кадрів;
- готує атестаційні матеріали та матеріали щодо нагородження, проводить аналітичну роботу з цього питання;
- ознайомлює працівників з їх посадовими обов’язками;
- оформляє накази з кадрових питань;
- веде трудові книжки працівників відділу освіти та керівників навчальних закладів, здійснює контроль за
правильністю ведення особових справ та трудових книжок працівників у навчальних закладах;
- контролює виконанням в закладах освіти правил внутрішнього розпорядку;
- проводить роботу по розгляду пропозицій, скарг і заяв громадян. Виконує Закон “Про звернення громадян”, Закон
України “ Про мови “;
- проводить відповідну роботу щодо виконання закону “Про державну службу” працівників апарату відділу освіти,
готує звітність;
- проводить організаційну роботу щодо медичного обстеження працівників освітніх закладів, учнів ;
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- контролює дотримання в закладах освіти санітарно-гігієнічних вимог. Координує зв’язок з районною санітарноепідеміологічною станцією та медичними установами;
- відповідає за організацію роботи щодо доступу до публічної інформації;
- виконує інші обов’язки за дорученням начальника та заступника начальника відділу освіти.
6. САФАРОВА І.В. – головний спеціаліст відділу освіти з питань дошкільної освіти
-

Здійснює:
контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови» та інших нормативних
документів у галузі дошкільної освіти;
аналіз мережі дошкільних закладів, умов їх функціонування, надання пропозицій щодо їх вдосконалення;
підготовку та проведення нарад з питань організації роботи дошкільних навчальних закладів;
підготовку проектів документів щодо функціонування дошкільних навчальних закладів;
організацію виконання державних, обласних, районнихпрограм у дошкільних навчальних закладах;
контроль за роботою дошкільних навчальних закладів;
контроль та організацію роботи щодо забезпечення належних умов для дітей та харчування у дошкільних навчальних
закладах;
проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до відділу освіти та інших установ;
виконує інші обов’язки за дорученням начальника та заступника начальника відділу освіти.

7. ІВАНЧЕНКО Н.М. – головний бухгалтер відділу освіти
Здійснює:
- контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів з питань обліку та звітності в межах своєї
компетенції;
- загальне керівництво і контроль за виконанням функціональних обов`язків і Правил внутрішнього трудового
розпорядку працівниками відділу;
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- загальне керівництво за веденням бухгалтерського обліку і звітності, контроль за виконанням кошторисів витрат
відділу освіти;
- попередній контроль за оформленням документів і законністю операцій, які здійснює бухгалтерія;
- контроль за витрачанням коштів відповідно до фінансування і кошторисних призначень закладів освіти району
- аналіз виконання бюджету по освітній галузі району;
- аналіз та узагальнення результатів перевірки закладів освіти контролюючими органами;
- своєчасне проведення розрахунків, які виникають з підприємствами, установами, організаціями та окремими
особами;
- організацію інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне й правильне
визначення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку;
- контроль за збереженням основних засобів, матеріалів швидкозношуваних та інших матеріальних цінностей на
місцях, їх зберіганням, експлуатацією та списанням з балансів закладів освіти району;
- контроль за організацією харчування в навчальних закладах району;
- узагальнення матеріалів ревізій контрольно-ревізійних відділів фінансово-господарської діяльності закладів освіти,
координацію роботи по усуненню недоліків, встановлених ревізією контрольно-ревізійних відділів, підготовку
пропозицій начальнику відділу освіти з питань дотримання фінансової дисципліни в навчальних закладах району;
- опрацювання порядку проведення експертиз та інспектування закладів освіти в межах своєї компетенції та інше за
дорученням начальника відділу освіти та його заступника;
- організацію роботи з постачальниками продуктів харчування в заклади освіти міського підпорядкування;
- контроль за організацією роботи навчальних закладів із залучення позабюджетних коштів та надання платних
освітніх послуг;
- практичну допомогу з бухгалтерських питань працівникам навчальних закладів;
- аналіз стану бухгалтерського обліку.
Готує:
- платіжні доручення по розрахунках.
Забезпечує щомісячний аналіз виконання бюджету у відділі освіти та по затверджених програмах.
Розробляє та складає:
- загальний баланс, місячну, квартальну і річну звітність та надає до Головного управління бюджету і фінансів і відділу
Державного казначейства;
- виписки банку, базу даних для підготовки звітної інформації;
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- облік розрахунків з організаціями і підприємствами (м/о №№4, 6).
- картки аналітичного обліку видатків по кодах функціональної та економічної класифікації;
- контрольні таблиці по руху коштів за кодами функціональної та економічної класифікації;
- звіт про виконання кошторису витрат;
- звіт про залучення та використання позабюджетних коштів закладів освіти району;
- баланс господарської діяльності відділу освіти.
Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до відділу освіти та інших установ.
Координує роботу бухгалтерів, безпосередньо підпорядкованих відділу освіти в межах своєї компетенції.
Виконує інші обов’язки за дорученням начальника та заступника начальника відділу освіти.
8. ЖИВОЛУП М.І. – завідувач районним методичним кабінетом відділу освіти
Здійснює:
- загальне керівництво діяльністю РМК;
- підбір і розстановку кадрів РМК;
- організацію і контроль діяльності методистів, координацію їх роботи із спеціалістами
Контролює:
- виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками РМК.
Узагальнює пропозиції щодо:
- змісту роботи РМК;
- роботи методичної ради РМК;
- поліпшення форм і змісту проведення конференцій, семінарів працівників .
Забезпечує:
- організацію проведення оглядів методичних кабінетів, конкурсів «Учитель року», «Вихователь року», «Учень року»,
«Класний керівник року», узагальнює їх підсумки, вносить пропозиції начальнику відділу освіти з цих питань;
- організацію та проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів,
науково-практичних конференцій, педагогічних читань;
- зв’язок з науковими, методичними, дослідницькими, інформаційними, видавничими структурами
- удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, участь в організації діяльності
творчих груп;
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- організацію ефективної системи методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, спрямованої на
розвиток їх творчої індивідуальності;
- виявлення, апробацію та впровадження інноваційних освітніх технологій і досягнень науки в педагогічну та
управлінську практику;
- координацію діяльності шкільних методичних об’єднань;
- вивчення рівня навчальних досягнень учнів, стану викладання, контроль якості навчальних занять, виконання
навчальних планів і програм, забезпечення умов для опанування останніх, надаючи консультативну допомогу
керівникам ШМО та вчителям;
- організацію роботи з соціального захисту учнів;
- навчально-методичне консультування педагогічних і керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів району;
- участь в експертній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників
відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
Розробляє перспективний та поточні плани роботи РМК.
Готує проекти наказів відділу освіти з питань діяльності РМК.
Виконує інші обов’язки за дорученням начальника та заступника начальника відділу освіти.
9. Трипольський С.Б. – начальник господарчої групи відділу освіти
Забезпечує:
- контроль за використанням бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт, застосуванням розцінок та
нарахувань в закладах освіти за кошти районного бюджету;
- перевірку кошторисної документації на ремонтні роботи за кошти бюджету;
- координацію роботи та навчання з заступниками керівників по господарчій роботі та завгоспами;
- перевірку закладів освіти з метою визначення необхідності проведення ремонтних робіт та виявлення аварійних
об‘єктів;
- роботу з листами та скаргами, які надійшли від закладів освіти та від громадян в межах компетенції;
- контроль за перевіркою приладів обліку газу, води, теплової енергії закладами освіти ;
- роботу по формуванню бази даних з метою аналізу споживання енергоносіїв та контроль за їх використанням;
- контроль за використанням енергоносіїв в закладах освіти;
- контроль за підготовкою закладів освіти до початку нового навчального року;
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- підготовку інформації до роботи міських штабів з питань підготовки до осінньо-зимового періоду та підключення
теплоносіїв на об‘єктах освіти;
- контроль та організація робіт щодо включення опалення в закладах освіти;
- проведення екологічного двомісячника, узагальнення матеріалів;
- надання допомоги навчальним закладам з питань ліквідації газових та інших котелень;
- складання дефектних актів технічного стану будівель;
- роботу з листами та скаргами, які надійшли із закладів освіти та від громадян.
Виконує інші обов’язки за дорученням начальника та заступника начальника відділу освіти.

3.1. Колегії відділу освіти
Показник/ Вагом
1 квартал
Термін
ість
проведення
Засідання
колегії
відділу
освіти

0,4

1.Про
схвалення
плану
роботи
відділу освіти на
2014 рік
Сінюгіна В.І..
2.Про
виконання
програми
комплексної
Програми розвитку
гуманітарної сфери
Дергачівського
району на 2009-

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1.Про
стан
організації
харчування
дітей
у
навчальних
закладах району
у
2013/2014
навчальному
році.
Іванченко
Н.М.
2. Про стан
роботи відділу

1.Про формування
мережі дошкільних,
загальноосвітніх та
позашкільних
навчальних закладів
району
на
2014/2015н.р.
Сінюгіна В.І.

1. Про виконання
районної
програми
розвитку
освіти
Дергачівського
району на 2014-2018
роки.
Скрипка Н.В.

2. Про стан
дотримання вимог
чинного
законодавства щодо

Ступінь
прояву

Сума

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

2. Про стан роботи з
контрольними
документами
центральних органів
виконавчої
влади,
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2013 роки
Скрипка Н.В.
3.Про результати
тестації
Козачолопанського
НВК
та
Ветеринарного
НВК
Дудрєва
Т.А.;
Хуторна З.М.
4. Про виконання
Указу Президента
України
від
28.12.2012
№756/2012
«Про
проведення у 2013
році в Україні року
дитячої творчості
Скрипка Н.В.
5. Про виконання
рішень колегії
.Бондар Т.А.

освіти
та
навчальних
закладів району
з
обдарованю
молоддю
Живолуп М.І.

охоплення
дошкільною
освітою дітей дітей
дошкільного віку.
Сафарова І.В.

3.Про
роботу
навчальних закладів
3. Про стан
району
з
роботи з
попередження
та
контрольними
профілактики
документами
злочинності
та
центральних
правопорушень
органів
серед
учнів
виконавчої
загальноосвітніх
влади,
розпорядження навчальних
закладів.
ми та
дорученнями
Скрипка Н.В.
4.Про
підсумки
голови
організації
Харківської
навчально
–
обласної
виховного процесу
державної
Дергачівській
адміністрації у І у
вечірній(змінній)шк
півріччі 2014
олі.
році
Єфіменко З.О.
4. Про
5. Про виконання
результати
рішень колегії.
державної
Бондар Т.А.
атестації
5. Про

розпорядженнями та
дорученнями голови
Харківської обласної
та
Дергачівської
районної державних
адміністрацій у 2013
році.
Фень М.Д.
3. Про виконання
плану роботи відділу
освіти за 2014 рік та
схвалення
плану
роботи
відділу
освіти на 2015 рік.
Сінюгіна В.І.
4.Про
організацію
роботу з дітьми 5річного віку
Сафарова І.В.
5. Про виконання
рішень
колегій
Департаменту науки і
освіти та відділу
освіти в 2014 році й
рівень виконавської
дисципліни
керівників.
Бондар Т.А.
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Виконання
рішень
колегії

виконання
рішень колегії.
Бондар Т.А..
0,6

3.2. План – моніторинг організаційно-дорадчої діяльності відділу освіти
І квартал
Показник/
Термін
проведення

Апаратні наради

Ваго
мість

0,1

Січень

Лютий

Березень

08.01.2014
1.Про стан виконання
контрольних документів
у 2012 році.
Смолякова О.М..
2.Про стан роботи
відділу освіти щодо
виконання Законів
України "Про звернення
громадян", "Про доступ
до публічної
інформації"та
службовою
кореспонденцією
Головний спеціаліст
3.Про встановлення

03.02.2014
1.Організація
роботи
гуртків
та
секцій
позашкільних
навчальних закладів.
Скрипка Н.В.
2.Про стан організації
харчування у навчальних
закладах району
Іванченко Н.М.
3.
Про
дотримання
теплового режиму в
навчальних
закладах
району.
Трипольський С.Б.
10.02.2014

03.03.2014
1.Про заходи щодо
підготовки та проведення
ЗНО у 2014 році.
Сінюгіна В.І.
2.Про хід проведення
поглиблених медичних
оглядів
учнів
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
району.
Поставнича Л.В.
10.03.2014
1.Про підготовку до
проведення атестації
педагогічних

Ступінь Сума
прояву
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вартості харчування
дітей в дошкільних
навчальних закладах на
2014 рік рішеннями сесій
селищної та сільських
рад.
Сафарова І.В.
13.01.2014
1.Про підсумки
формування кадрового
резерву на посади
керівників начальних
закладів та посади
державних службовців
відділу освіти
2. Про підсумки І
(районного)
етапу
конкурсу
захисту
науково дослідницьких
обіт учнів членів Малої
академії наук України у
2013/2014 навчальному
році
Живолуп М.І.
3.Про
використання
мережі
Інтернет,
заповнення бази даних
ІСУО, сайтів навчальних
закладів

1.Про стан побутового
травматизму
серед
працівників навчальних
закладів району.
Данильченко Ю.В.
3.Про відвідування
учнями навчальних
занять.
Скрипка Н.В..
17.02.2014
1. Про стан реєстрації на
ЗНО-2014
Сінюгіна В.І.

працівників.
Головний спеціаліст

2.Аналіз стану
охоплення дітей району
дошкільною освітою.
Сафарова І.В.
3.Про результати
державної атестації
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних закладів.
Сінюгіна В.І.
3.Про виконання планів
роботи спеціалістів,
методистів відділу освіти
3. Про підсумки
за І квартал.
Сінюгіна В.І..
Крижний С.Г..
2.
Про
підсумки
вивчення стану роботи
гуртків у позашкільних 17.03.2014
1. Про результати
навчальних закладах.
державної атестації
24.02.2014
1.Про результати участі Малоданилівського ДНЗ
учнів загальноосвітніх і «Дзвіночок»,Черкаськол
позашкільних закладів у озівської ЗШ.
2. Про відвідування
ІІ етапу конкурсуучнями навчальних
захисту науковозанять.
дослідницьких робіт
Скрипка Н.В.
учнів-членів МАНУ.
Скрипка Н.В.
24.03.2014
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Іваненко Д.С.
20.01.2014
1.Про результати
поглибленого медичного
огляду школярів району.
Поставнича Л.В.
2.Аналіз відвідування та
захворюваності дітей в
ДНЗ.
Сафарова І.В.

2.Про організацію та
проведення спортивних
змагань упродовж 2013
року.
Поставнича Л.В.
3.Про
результати
перевірки
маршрутів
руху
шкільних
автобусів.
Трипольський С.Б.

1.Про стан ведення
документації
у відділі освіти у І
кварталі 2014 року.
2.Аналіз корекційної
діяльності за наслідками
державної

27.01.2014
1.Про
підсумки
проведення першого та
участь другому турів
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року
– 2013».
Живолуп М.І.
3. Про підсумки роботи
навчальних закладів з
питання попередження
дитячого травматизму,
охорони життя і здоров`я
учнів у 2013 році
Поставнича Л.В.
4.Про стан роботи зі
зверненнями громадян та
службовою
кореспонденцією.
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Головний спеціаліст
Виконання
доручень
апаратних нарад

Наради
керівниками
навчальних
закладів

0,15

з
0,1

Про
результати
проведення
конкурсузахисту
науководослідницьких
робіт
МАН,
учнівських
турнірів.

Про
заходи
щодо
підготовки
та
проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
у 2014 році.
Сінюгіна В.І.

.Про
результати
моніторингового
дослідження
правової
освіти.
Скрипка Н.В.

Скрипка Н.В.
Про
результати
перевірки стану ведення
ділової документації
Сінюгіна В.І..
Про підсумки виконання
натуральних
норм
використання
енергоносіїв.
Трипольський С.Б.
Про
організаційнометодичний
супровід
впровадження
нових
моделей
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників району

Про результати участі
учнів загальноосвітніх і
позашкільних закладів у
ІІ
етапу
конкурсузахисту
науководослідницьких
робіт
учнів-членів МАНУ.
Скрипка Н.В.
Про підсумки вивчення
питання
щодо
організації роботи з
обдарованими
і
талановитими дітьми.
Живолуп М.І.

. Про результати
державної атестації
Черкаськолозівської
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів
Сінюгіна В.І.
Про
проведення
оздоровчої
кампанії
улітку 2014 року.
Скрипка Н.В.
Про охорону праці та
безпеку життєдіяльності
в оздоровчих таборах з
денним перебуванням.
Данильченко Ю.В.

.Виконавська дисципліна
керівників навчальних
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Живолуп М.І. закладів району.
Про
використання
Сінюгіна В.І.
мережі
Інтернет
та
електронної
пошти
Іваненко Д.С.
Протокол №____

Виконання
доручень нарад з
керівниками

Наради
завідувачами
дошкільних
навчальних
закладів

із

Протокол №____

від___.01.2014

від___.02.2014

Про підсумки роботи
ДНЗ за
І півріччя
2013/2014 н.р.
Сафарова І.В..
Про
підсумки
проведення
виставкиярмарку
педагогічних
ідей серед працівників
ДНЗ.
Живолуп М.І.
Про
організацію
та
проведення
державної
атестації
навчальних
закладів у 2014 році,
підсумки
атестації

Про
результати
вибіркового
вивчення
стану ведення ділової
документації у ДНЗ
району. Сінюгіна В.І.
Про організацію роботи
дошкільних навчальних
закладів за программою
навчання та виховання
дітей від 2 до 7 років
«Дитина».
Сафарова І.В.
Про затвердження
вартості харчування у
дошкільних навчальних
закладах району.

Протокол №____
від___.01.2014

0,15
.Аналіз
корекційної
роботи за наслідками
державної
атестації
дошкільних навчальних
закладів
Сінюгіна В.І..
Про підсумки
вибіркового вивчення
виконання Закону
України «Про дошкільну
освіту». Сафарова І.В.
Про підсумки районного
етапу обласного
професійного конкурсу
«Вихователь року –
2014».
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навчальних закладів у
2013 році.
Сінюгіна В.І.
Про організацію роботи
щодо наповнення та
оновлення матеріалів на
сайтах ДНЗ
Іваненко Д.С.
Протокол №____

Коваль В.В..
Про
організацію
профілактичних
медоглядів
дітей
дошкільного віку у 2014
році.
Протокол №____
від____.02.2014

від____.01.2014

Живолуп М.І.
Про
підготовку
навчальних закладів до
сталого функціонування
у новому навчальному та
опалювальний
період
2014-2015 років.
Трипольський С.Б.
Про проведення акції з
благоустрою «За чисте
довкілля»
Трипольський С.Б.
.Виконавська дисципліна
керівників дошкільних
навчальних закладів.
Сінюгіна В.І.
Протокол №_____
від____.03.2014

Виконання
доручень нарад з
завідувачами
ДНЗ
Семінари
завідувачами
ДНЗ

з

.

Сучасні підходи до
організації навчальновиховного процесу в
дошкільному
навчальному закладі..
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Семінари
директорів
загальноосвітніх 0,02
навчальних
закладів

Реалізація
науковометодичної
структури
роботи закладу.

Семінари
заступників
директорів
з
навчальновиховної роботи
Всього

1,0
ІІ квартал

Показник/
Термін
проведення

Апаратні
наради

Вагоміс
ть

Квітень

Травень

Червень

0,1

07.04.2014
1.Про
виконання
контрольних документів,
наказів
та
рішень
апаратних
нарад
упродовж І кварталу 2013
року.
Сінюгіна В.І.

05.05.2014
1. Щодо ефективності
обміну
інформацією
електронними засобами
зв’язку
(виконання
наказу
ГУОН
від
25.10.2010 № 567).
Іваненко Д.С.
2.Про підсумки роботи
психологічної служби у
2013/2014 н.р.
Живолуп М.І.

02.06.2014
1.Про
підсумки
вивчення
стану
організації методичної
роботи
в
закладах
освіти.
Живолуп М.І.
2Про підсумки роботи з
питань
соціального
захисту
дітей
в
навчальних
закладах
району в 2013/2014

2. Про проведення
семінарів для різних

Ступін Сума
ь
прояву
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категорій педагогічних
працівників
Живолуп М.І.
3.Про виконання
натуральних норм
харчування дітей в
дошкільних навчальних
закладах у І кварталі 2013
року
Іванченко Н.М.
14.04.2014
1.Про організацію обліку
дітей дошкільного віку.
Сафарова І.В.
2.Про
формування
перспективної
мережі
навчальних
закладів
району
на
2014/2015
навчальний рік.
Сінюгіна В.І.
21.04.2014
1.Про попередній план
охоплення оздоровлення
та відпочинку дітей влітку
2014 року, оформлення
документації
закладів
оздоровлення
і
відпочинку.
Скрипка Н.В.

. навчальному році
12.05.2014
Волкова
1. Про стан дотримання О.М.
законодавства
з 09.06.2014
профілактики
1.Про результати участі
правопорушень
та учнів ЗНЗ району в
злочинів серед дітей
олімпіадах, конкурсах
Скрипка Н.В. та турнірах.
Живолуп М.І.
2.Про результативність
роботи з обдарованими
підсумки
дітьми
у
2013/2014 2.Про
експертизи
навчальному році.
Живолуп М.І. організованого
2012/2013
3.Про організацію обліку закінчення
навчального року.
дітей шкільного віку.
Сінюгіна В.І.
Скрипка Н.В.
2.Рейтингування
19.05.2014
закладів
1.Про
підсумки навчальних
вивчення питання щодо району за показниками
охоплення
загальною їх діяльності.
Живолуп М.І.
середньою освітою дітей
та підлітків шкільного
23.06.2014
віку.
Скрипка Н.В.. 1.Про підсумки роботи
2.Про
організацію позашкільних
роботи
щодо навчальних закладів в І
оздоровлення
та півріччі 2014 року.
відпочинку
дітей
і
Скрипка Н.В..
підлітків улітку 2013 2.Про формування та
року.
затвердження робочих
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2.Про організацію
проведення комплектації
педагогічних кадрів на
2014/2015 навчальний рік.
Головний спеціаліст
3.Про
результати
перевірки об’єктивності
оцінювання навчальних
досягнень
учнів
та
ведення класних журналів
11-х класів учнів –
претендентів
на
нагородження медалями у
2013/2014
навчальному
році.
Сінюгіна В.І.
28.04.2014
1.Про підсумки роботи
атестаційної комісії ІІ
рівня відділу освіти
Сінюгіна В.І.,

Скрипка Н.В.
26.05.2014
1.Про
результати
державної
атестації
Слатинського НВК
Сінюгіна В.І.
2.Про
підсумки
вивчення питання щодо
організації роботи з
кадрами та зверненнями
громадян
в навчальних закладах.
Головний спеціаліст

навчальних
планів
навчальних
закладів
району на 2014/2015
навчальний
рік
та
організацію
профільного навчання.
Сінюгіна В.І.
3.Про забезпеченість
навчальних закладів
первинними засобами
пожежогасіння.
Данильченко Ю.В..
4.Про
проведення
огляду
готовності
навчальних
закладів
району до роботи у
2014/2015 навчальному
році.
Трипольський С.Б.

2.Аналіз роботи щодо
забезпечення наступності
між
дошкільним
навчальним закладом та
початковою
ланкою
загальноосвітньої школи
Сафарова І.В.
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3.Про
підготовку
до
організованого
завершення
2013/2014
навчального
року
та
проведення заходів з
нагоди випуску учнів 1112-х
класів
загальноосвітніх
навчальних закладів.
Сінюгіна В.І..

Виконання
0,15
доручень
апаратних нарад
1.Про
стан
роботи
відділу
освітою зі
зверненнями громадян у І
кварталі 2014 року.
Головний спеціаліст
Наради з
керівниками
закладів освіти

0,1

2.Про
підготовку
до
організованого
завершення
2013/2014
навчального
року
та
проведення заходів з
нагоди випуску учнів 1112-х
класів
загальноосвітніх

1. Щодо ефективності
обміну інформацією
електронними засобами
зв’язку (виконання
наказу ГУОН від
25.10.2010 № 567).
Іваненко Д.С.
2.Про
результати
вивчення стану роботи
адміністрації
загальноосвітніх
навчальних
закладів
щодо
здійснення
контрольно-аналітичної

1. Про підготовку до
серпневого
педагогічного тижня.
Живолуп М.І..
2.Про
підсумки
методичної роботи у
2013/2014 навчальному
році.
Живолуп М.І.
3. Аналіз стану охорони
праці в закладах освіти.
Данильченко Ю.В.
4.
Про
підсумки
експертизи
86

навчальних закладів.
Сінюгіна В.І.
3 Про підготовку до
організації оздоровлення
та відпочинку дітей та
підлітків улітку 2014 року
Скрипка Н.В.
. 4.Про формування
робочих навчальних
планів на 2013/2014
навчальний рік та
організацію профільного
навчання в навчальних
закладах району.
Сінюгіна В.І.

діяльності
Сінюгіна В.І.
3.Про результативність
роботи з обдарованими
дітьми
у
2012/2013
навчальному році.
Живолуп М.І.
4.Про
нагородження
педагогічних
працівників навчальних
закладів
відомчими
відзнаками
та
відзнаками
регіонального рівня
Головний спеціаліст

5. Про результати вивченн
стану організації роботи
з
кадрами
та
із
зверненнями громадян в
навчальних закладах
Головний спеціаліст

Наради
із
завідувачами
дошкільних
навчальних
закладів

Про організаційну
діяльність дошкільних
навчальних закладів з
обліку дітей дошкільного
віку від 0 до 6 років та

організованого
закінчення
2013/2014
навчального року.
Сінюгіна
В.І..
5.Про
підсумки
проведення
атестації
педагогічних
працівників
у
навчальних
закладах
району в 2013 році.
Головний спеціаліст
6.Рейтингування
навчальних
закладів
району за показниками
їх діяльності.
Головний спеціаліст
7.Виконавська
дисципліна керівників
навчальних закладів
району.
Сінюгіна В.І..

1.Підготовка
дошкільних навчальних
закладів до проведення
літньої
оздоровчої
кампанії 2014 року.

Про результати
вибіркової експертизи
закінчення 2013/2014
н.р .
Сінюгіна В.І..
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дітей 5-річного віку.
Про стан роботи з
охорони праці у ДНЗ
району.
Данильченко Ю.В.
Про результати вивчення
питання
впровадження
освітніх інновацій та
поширення ЕПД в системі
методичної
роботи
навчального закладу
Деменко Т.В.
Основні завдання щодо
підготовки до нового
навчального року.
Коваль В.В..
Протокол №____
від____.04.2014

Сафарова І.В.
Про підсумки атестації
педагогічних
працівників ДНЗ у
2013/2014 н.р.
Головний спеціаліст
4. Про підсумки
тематичної перевірки
ДНЗ з теми
«Продуктивна діяльність
дітей дошкільного віку
як засіб формування
працелюбності»
Сафарова І.В.
Про підсумки роботи та
стан дошкільної освіти у
2013/2014 н.р.
Сафарова І.В.
Про підсумки
проведення акції з
благоустрою «За чисте
довкілля».
Трипольський С.Б.
Про стан організації
харчування дітей у ДНЗ
району в І півріччі
2014 року.
Іванченко Н.М.
Про захворюваність та
стан відвідування дітьми

Про результати
вивчення стану
організації літнього
оздоровлення у ДНЗ
району.
Скрипка Н.В..
Про підсумки
проведення
Всеукраїнських
інтернет-зборів для
батьків майбутніх
першокласників.
Коваль В.В..
Протокол №______
від____.06.2014
.
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ДНЗ району в І півріччі
2014 року.
Протокол №_____
від____.05.2014

Семінари
директорів
загальноосвітні 0,02
х
навчальних
закладів
Семінари
заступників
директорів
загальноосвітніх 0,02
навчальних
закладів
Семінари
завідувачами
ДНЗ
Всього

з

Акмеологічні підходи до
підвищення професійної
майстерності
керівника
закладу в інноваційному
освітньому
середовищі
школи.
Моніторинг в управлінні
загальноосвітнім
навчальним закладом :
практичний
аспект.Педагогічна
діагоностика

Г.
Підведення підсумків
методичної роботи в
загальноосвітньому
навчальному закладі

Соціальний аспект
підготовки дітей до
школи.
1,0

ІІІ квартал
Показник/

Вагоміс

Липень

Серпень

Вересень

Ступінь

Сума
89

Термін
проведення

ть
0,1

Апаратні
наради

прояву
01.07.2014
1.Про виконання плану
роботи відділу освіти у
І півріччі 2014 року.
Сінюгіна В.І..
2.Про
виконання
тижневих,
місячних,
квартальних
планів
роботи
методистів
районного методичного
кабінету,
за ІІ квартал.
Живолуп М.І..

04.08.2014
1.Про
погодження
річних планів роботи
навчальних
закладів
району у 2014/2015
навчальному році
Сінюгіна В.І.
11.08.2014
1.Про
проведення
серпневого
педагогічного тижня.
Живолуп М.І.
2.Укомплектування
навчальних закладів
07.07.2014
району педагогічними
1.Про підготовку
кадрами.
навчальних закладів до
Го ловний спеціаліст
роботи у новому
18.08.2014
навчальному році та в
1.Щодо ефективності
осінньо – зимовий
обміну інформацією
період.
електронними
Трипольський С.Б.. засобами
зв’язку
14.07.2014
(виконання
наказу
1.Про
виконання ГУОН від 25.10.2010
№ 567).
контрольних
Іваненко Д.С.
документів, наказів та
рішень апаратних нарад
упродовж ІІ кварталу

01.09.2014
1.Про
організований
початок
2014/2015
навчального року.
Сінюгіна В.І.
2.Про
організацію
методичної
роботи
в
2014/2015
навчальному
році.
Живолуп М.І.
3.Про
організацію
навчання за вечірньою
(змінною)
та
екстернатною
формами
навчання.
СінюгінаВ.І.
4.Про
організацію
гарячого харчування дітей
в навчальних закладах
району.
Іванченко Н.М.
08.09.2014
1.Про підсумки роботи
позашкільних навчальних
закладів
під час
оздоровчого періоду.
Скрипка Н.В..
2.Про
організацію
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2014 року.

СінюгінаВ.І..
Висоцька Т.В.
21.07.2014
1.Про
організацію
проведення конкурсу огляду
готовності
навчальних
закладів
району
до
нового
навчального року.
ТрипольськийС.Б.
28.07.2014
1.Про
формування
мережі
навчальних
закладів району.
Сінюгіна В.І.

атестації
педагогічних
працівників у 2014/2015
навчальному році.
Головний спеціаліст
15.09.2014
1.Про підсумки вивчення
питання
щодо
оздоровлення дітей та
підлітків улітку 2013 року.
Скрипка Н.В.
2.Про підготовку закладів
освіти району до
опалювального сезону та
роботи в осінньо-зимовий
період.
Трипольський С.Б.
22.09.2014
1.Про результати вступу за
цільовими направленнями.
Головний спеціаліст
2. Про відвідування
учнями навчальних занять.
Скрипка Н.В.
29.09.2014
1.Про організацію
проведення святкування
професійного свята Дня
працівників освіти.
Крижний С.Г..
2 Про стан забезпечення
91

шкіл району підручниками
та навчально-методичною
літературою
Живолуп М.І.
Виконання
доручень
0,15
апаратних нарад
Про
підсумки
готовності навчальних
закладів до роботи у
2014/2015
навчальному році
Сінюгіна В.І..
Наради з
керівниками
закладів освіти

0,1

Про
підсумки
звітування керівників
закладів
перед
громадськістю у 2014
році
Сінюгіна В.І.
Про організацію та
проведення медичних
оглядів
дітей
і
працівників
навчальних закладів
Шептуха О.М.

1 Підсумки роботи щодо
відпочинку
та
оздоровлення дітей улітку
2014 року
Скрипка Н.В.
Про формування бази
даних на випускників для
виготовлення документів
про освіту
Сінюгіна В.І.
Про
стан
підготовки
навчальних закладів до
роботи в осінньо-зимовий
період
Трипольський С.Б..
Про підсумки виконання
натуральних
норм
використання
енергоносіїв.
Трипольський С.Б..
Про
об’єктивність
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Про основні завдання
на 2013/2014
навчальний рік щодо
господарської
діяльності закладів.
ТрипольськийС.Б..
Протокол №______
від____.08.2014

виставлення навчальних
балів
випускникам
2013/2014 н.р., які були
визначені як претенденти
на
нагородження
медалями.
Сінюгіна В.І.
Про стан забезпечення
шкіл району підручниками
та навчально-методичною
літературою
Живолуп М.І.
Виконавська дисципліна
керівників
навчальних
закладів району.
Сінюгіна В.І.
Протокол №_____
від ____. 09.2014
.

Виконання
доручень нарад
з керівниками
Наради з
завідувачами
ДНЗ

0,15
1.Про стан підготовки
дошкільних
навчальних закладів
до роботи в осінньо–
зимовий період 2014/

1.Про
результати
проведення
оглядуготовності
дошкільних
навчальних закладів до
роботи
у
2014/2015
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2015
навчального
року.
Трипольський С.Б..
2.Про
підсумки
оздоровлення дітей та
наслідки роботи з
профілактики
дитячого травматизму
в літній період 2014
року.

Семінари
директорів
загальноосвітні
х навчальних
закладів
Семінари з
заступниками
директорів з
навчально0,01
виховної роботи
загальноосвітні
х навчальних

навчальному році.
Сафарова І.В.
2.
Про
організацію
методичної
роботи
в
2013/2014
навчальному
році.
Сафарова І.В.
3. Про ведення ділової
документації
керівника
дошкільного закладу
СінюгінаВ.І..
3.Виконавська дисципліна
Сафарова І.В.
керівників
дошкільних
3.Виконавська
дисципліна керівників навчальних закладів.
Сінюгіна В.І.
дошкільних
навчальних закладів.
Сінюгіна В.В.
Про
підсумки
методичної роботи у
2013/2014
навчальному році та
завдання на 2014/2015
навчальний рік.
ІнформаційноПро
завдання
по
методичне
організації
методичної
забезпечення
роботи в загальноосвітніх
навчально-виховного
закладах
на
основі
процесу у 2014/2015 особистісно орієнтованого
навчальному році.
підходу.

Про
роботу з
обдарова
ними
дітьми.
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закладів

Пріоритетні
завдання
розвитку
дошкільної
освіти в Дергачівському
районі
в
2014/2015
навчальному
році.
Сафарова І.В.

Семінари з
завідувачами
ДНЗ
Всього

1,0
ІV квартал

Показник/
Термін
проведення

Апаратні
наради

Вагоміст
ь

Жовтень

Листопад

0,1

06.10.2014
1.Про
виконання
контрольних
документів, наказів та
рішень
апаратних
нарад упродовж ІІІ
кварталу 2014 року.
Сінюгіна В.І..
Висоцька Т.В.
2.Про
виконання
тижневих,
місячних,
квартальних
планів
роботи
методистів
районного
методичного кабінету,

03.11.2014
1.Про підсумки
вивчення питання
щодо організації
профільного навчання
Живолуп М.І..
2.Аналіз результатів
ЗНО 2014року та
заходи щодо
проведення ЗНО
20145року.
Сінюгіна В.І.
10.11.2014
1.Про
потребу
в
кадрах на 2014/2015

Грудень

Ступінь
прояву

Сума

01.12.2014
1.Про підсумки вивчення
стану дотримання вимог
діючого
законодавства
України щодо організації
харчування в навчальних
закладах.
Іванченко Н.М.
2.Про підсумки вивчення
стану охорони праці та
безпеки життєдіяльності в
навчальних
закладах
району.
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.

Живолуп М.І.

.
13.10.2014
1.Про
підсумки
експертизи
організованого початку
2013/2014 навчального
року.
Сінюгіна В.І..
2.Про
підсумки
вивчення
питання
щодо
охоплення
позашкільною освітою
Скрипка Н.В.
20.10.2014
1.Про вивчення
питання щодо
працевлаштування
випускників 9-х, 11-х
класів навчальних
закладів
Скрипка н.в..
2.Про
стан
забезпечення
підручниками.
Живолуп М.І.
27.10.2014
1.Про
підсумки
вивчення
питання

навчальний рік.
Шептуха О.М..
2.Про стан роботи та
визначення
пріоритетних заходів
з енергозбереження в
навчальних закладах
району.
Трипольський С.Б.
3. Про виконання
наказів відділу освіти
за ІІІ квартал.

Данильченко Ю.В..
08.12.2014
1.Про підсумки вивчення
стану ведення ділової
документації в закладах
освіти освіти.
Сінюгіна В.І..
2.Про
наслідки
корекційної роботи за
результатами державної
атестації закладів освіти
Сінюгіна В.І.
15.12.2014
1.Про
підготовку
та
17.11.2014
проведення
зимових
1.Щодо ефективності канікул, новорічних та
обміну інформацією Різдвяних свят.
електронними
Скрипка Н.В..
засобами
зв’язку
(виконання
наказу 3.Про
результати
ГУОН від 25.10.2010 державної
атестації
№ 567).
Дергачівського
ДНЗ
Іваненко Д.С.. «Сонечко»,
Пересічанського
ДНЗ
«Сонечко»
3.Про виконання
22.12.2014
натуральних норм
харчування
1.Про виконання плану
вихованців
роботи відділу освіти у
дошкільних
2014 році.
навчальних закладів, Сінюгіна В.і.
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щодо
організації
медичного
обслуговування
Живолуп М.І.
2.Про охоплення дітей
5-річного віку різними
формами дошкільної
освіти.
Коваль В.В.
3. Про відвідування
учнями навчальних
занять.
Скрипка Н.В.

Виконання
доручень
0,15
апаратних нарад
Наради з
0,1

Про

особливості

проведення
профілактичної
роботи щодо
захворюваності
дошкільнят в осінньозимовий період.
Сафарова І.В.
23.11.2014
1.Про підсумки
вивчення питання
щодо атестації
педагогічних кадрів.
Головний спеціаліст
2.Про
результати
державної атестації
Токарівського
Токарівського НВК,
ДБДЮТ.
Сінюгіна
3.Про стан роботи з
питань профілактики
правопорушень і
злочинності та
соціального захисту
учнів.
Скрипка Н.В..

2.Про результати
проведення І етапу
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів членів МАНУ.
Скрипа Н.В.
3. Про відвідування
учнями навчальних
занять.
Скрипка Н.В.
4.
Про
результати
вивчення питання щодо
організації
медичного
обслуговування учнів.
Живолуп М.І.
29.12.2014
1.Про
виконання
контрольних документів,
наказів
та
рішень
апаратних
нарад
упродовж 2014 року.
Сінюгіна В.І.
Висоцька Т.В..

1. Про підсумки вивчення
97

керівниками
закладів освіти

нормативного
та
науково-методичного
забезпечення
навчально-виховного
процесу
в
загальноосвітніх
навчальних
закладах
району у 2014/2015
навчальному році.
Сінюгіна В.І.
Про
проведення
спортивно-масових
заходів з учнями шкіл
району у 2014/2015
навчальному році.
Поставнича Л.В.
Про
організацію
роботи з охорони праці
та
безпеки
життєдіяльності
у
навчальних
закладах
району в 2014/2015
навчальному році.
Данильченко Ю.В.
Про стан забезпечення
шкіл
району
підручниками,
навчально-методичною
літературою.
Клочко Г.Г.

1. Аналіз результатів
ЗНО 2014року та
заходи щодо
проведення ЗНО 2015
року.
Сінюгіна В.І.
2. Щодо ефективності
обміну інформацією
електронними
засобами
зв’язку
(виконання
наказу
ГУОН від 25.10.2010
№ 567).
Іваненко Д.С..
5. Охоплення дітей
позашкільною
освітою
Скрипка Н.В.
6. Аналіз кількісного
та якісного складу
педагогічних кадрів
навчальних закладів.
Головний спеціаліст
.

стану ведення ділової
документації
в
навчальних
закладах
району.
Сінюгіна В.І.
2.
Про
підсумки
державної
атестації
навчальних закладів у
2014 році та завдання на
2015рік
Сінюгіна В.І.
3.Про підсумки виконання
натуральних
норм
використання
енергоносіїв.
Трипольський С.Б.
4.Про
підготовку
та
проведення
шкільних
зимових
канікул,
новорічних і різдвяних
свят,
організацію
відпочинку дітей
Скрипка Н.В.
4. Про результати
корекційної діяльності за
наслідками державної
атестації навчальних
закладів.
Сінюгіна В.І.
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Виконання
доручень нарад
з керівниками
закладів освіти

Наради з
завідувачами
ДНЗ

0,15
1.Про наслідки роботи
по проведенню обліку
дітей дошкільного віку
в Дергачівському
районі у 2014 році.
Сафарова І.В.
2. Про організацію
роботи з дітьми 5річного віку в умовах
обов`язкової
дошкільної освіти.
Сафарова І.В.
3. Про організацію
роботи щодо атестації
педагогічних
працівників у
2014/2015 навчальному
році
Головний спеціаліст
4.Виконавська
дисципліна керівників
дошкільних
навчальних закладів.

1.Про
виконання
норм
харчування
вихованців
дошкільних
навчальних закладів
та
профілактичну
роботу
щодо
запобігання
захворюваності дітей
в
осінньо-зимовий
період.
Сафарова І.В.
2. Про результати
охоплення
дітей
дошкільного
віку
Дергачівського
району
різними
формами
здобуття
дошкільної освіти.
Сафарова І.В.
.3. Аналіз кількісного
та якісного складу
педагогічних кадрів

1.
Про
виконання
Державної
цільової
програми
розвитку
дошкільної освіти на
період до 2017 року
2. Звіт про виконання
заходів щодо охоплення
дошкільною
освітою
дітей, які не відвідують
ДНЗ
3.
Про
результати
тематичних
перевірок
ДНЗ.
4. Різне Протокол
№______
від____.12.2014
.

99

Сінюгіна В.І.
Протокол №______
від____.10.2014

дошкільних
навчальних закладів
Головний спеціаліст
4.Виконавська
дисципліна
керівників
дошкільних
навчальних закладів.
Протокол №______
від____.11.2014

Семінари
директорів
загальноосвітні 0,01
х
навчальних
закладів
Семінари
заступників
директорів з
навчально0,01
виховної роботи
загальноосвітні
х навчальних
закладів
Семінари з
завідувачами
ДНЗ

Управлінська
компетентність
директора
навчального закладу
Атестація педагогічних
працівників як стимул
до
підвищення
педагогічної
майстерності

Вивчення
Психологічний супровід
ефективного
до профільної підготовки
педагогічного досвіду учнів
:з досвіду роботи

Виховання духовноморальних якостей
особистості засобами
казкотерапії.
100

Сафарова І.В.
Всього

1,0
3.3. Наради
із заступниками з навчально-виховної роботи
керівників навчальних закладів

№
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Питання, що розглядаються на нараді
Січень
Про результати перевірки організації навчально-виховного
процесу у загальноосвітніх навчальних закладах
Про моніторинг навчальних досягнень учнів ЗНЗ за результатами І
семестру 2013/2014 н.р.
Про організацію та проведення ЗНО -2014
Лютий
Про атестацію педагогічних працівників
Про якісний склад педагогічних працівників та кадрового резерву
на керівні посади
Упровадження ефективного педагогічного досвіду в практичну
діяльність
Стан використання електронних засобів навчального призначення
у навчально-виховному процесі
Щодо ефективності обміну інформацією електронними засобами
зв’язку (виконання наказу ГУОН від 25.10.2010 № 567).
Різне
Березень
Про участь учнів району у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів та ІІ етапі Всеукраїнського

Відповідальний

Відмітка про
виконання

Головний спеціаліст
Живолуп М.І.
Сінюгіна В.І.
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Живолуп М.І.
Іваненко Д.С.
Іваненко Д.С.

Живолуп М.І.,
Скрипка Н.В.
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2.

3
1.
2.
2.
3
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
Про проведення Малих олімпійських ігор «Діти Харківщини»,
обласної Спартакіади за програмою «Спорт протягом життя»
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Різне
Квітень
Про організоване закінчення 2013/2014 навчального року.
Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік
Про проведення заходів з нагоди випуску учнів 11-12-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів
Про перспективний план охоплення оздоровленням та
відпочинком дітей влітку 2014 року
Про проведення моніторингових досліджень у закладах освіти
протягом навчального року
Науково-методичний супровід щодо проведення ДПА та ЗНО в
навчальних закладах
Різне
Травень
Моніторинг якості проведення атестації педагогічних працівників
Про підсумки вивчення питання щодо організації роботи з
обдарованими і талановитими учнями
Різне
Червень
Про підготовку до серпневої педагогічної декади
Про підсумки експертизи організованого закінчення 2013/2014 н.р
Про підсумки вивчення питання щодо контрольно-аналітичної
діяльності навчальних закладів.
Про результати участі учнів ЗНЗ району в олімпіадах, конкурсах
та турнірах

Поставнича Л.В.,

Сінюгіна В.І.
Сінюгіна В.І.
Скрипка Н.В.
Скрипка Н.В.
Живолуп М.І.,
Живолуп М.І.

Головний спеціаліст
Живолуп М.І.,
Скрипка Н.В.
Живолуп М.І.
Сінюгіна В.І.
Головний спеціаліст
Живолуп М.І.
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6.

1.
2.
3.
4
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Про хід підготовки матеріально-технічної бази навчальних
закладів області до нового навчального року та роботи в осінньозимовий період 2014/2015 рр.
Про підсумки вивчення питання щодо охоплення загальною
середньою освітою дітей та підлітків шкільного віку.
Вересень
Про організований початок 2014/2015 навчального року
Про підсумки вивчення питання щодо оздоровлення дітей та
підлітків влітку 2014 року.
Про підсумки проведення поглиблених медичних оглядів учнів
ЗНЗ.
Про організацію проведення спортивно-масових заходів з учнями
загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 н.р
Про підготовку та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 н.р.
Різне
Жовтень
Про підсумки експертизи організованого початку
2014/2015навчального року.
Про атестацію педагогічних працівників у 2013/2014 н.р
Про підсумки вивчення питання організації харчування
Про підсумки вивчення питання щодо охоплення позашкільною
освітою
Про підготовку та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів

Трипольський С.Б..
Скрипка Н.В.
Сінюгіна В.І.
Скрипка Н.В.
Головний спеціаліст
Поставнича Л.В.
Щербаченко Л.О.

Сінюгіна В.І.
Головний спеціаліст
Іванченко Н.М.
Скрипка Н.В.
Щербаченко Л.О.
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2.
3.
4.
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1.
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3.
4.
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Листопад
Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку.
Про підготовку та проведення І етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН
Щодо ефективності обміну інформацією електронними засобами
зв’язку (виконання наказу ГУОН від 25.10.2010 № 567).
Про підсумки вивчення питання щодо організації профільного
навчання в ЗНЗ району
Різне
Грудень
Про підсумки вивчення стану ведення ділової документації у
навчальних закладах району
Про підсумки державної атестації навчальних закладів у 2014 році
Про підсумки вивчення питання щодо навчання за вечірньою
(заочною) формами навчання та екстернат.
Про підсумки вивчення питання щодо організації роботи з
охорони праці та безпеки життєдіяльності
Про організацію проведення новорічних та різдвяних свят.
Різне

Скрипка Н.В.
Скрипка Н.В.
Іваненко Д.С.
Клочко Г.Г.

Головний спеціаліст
Сінюгіна В.І.
Сінюгіна В.І.
Данильченко Ю.В.
Скрипка Н.В.

3.4. Наради та семінари
заступників з виховної роботи
керівників загальноосвітніх навчальних закладів на 2014 рік
№

Питання, що розглядаються на нараді
Лютий 06.02.2014 року
Про результати виховної роботи за 2013 рік

Місце проведення
Відділ освіти

Відповідальний

Відмітка про
виконання

Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з виховної
роботи
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Про результати районного конкурсу на кращу
організацію правової освіти в закладах освіти
району

4.

Про результати проведення 1-2 етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт, учнів-членів МАН у
2012/2013 н.р.
Патріотичне виховання молоді( з досвіду
роботи)

Відділ освіти
Березень 06.03.2014 року
Про
результати
перевірки
навчальновиховних
закладів району щодо стану
виховної роботи з питань виконання
Комплексної
програми
профілактики
правопорушень у Харківській області на
2011-2015 роки
Аналіз роботи за нормативно-правовими
документами , Програмою МОН «Основні

Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст відділу освіти,
Р.М. Бережний,
начальник управління
юстиції Дергачівського
району,
представники служб
Дергачівської РДА,
відділу міліції
Т.І.Однокозова,директор
БДЮТ
О.І.Тютюнник,заступник
директора з виховної
роботи
Козачолопанського НВК
Фоміна Л.В.,заступник
директора з виховної
роботи РуськоЛозівської ЗШ
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи

Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
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орієнтири виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
України»
3.

виховної роботи

Стан розвитку позашкільної освіти
Квітень 09.04.2013 року
Семінар заступників директорів
з виховної роботи та лідерів учнівського
самоврядування
«Шляхи активізації діяльності органів
учнівського самоврядування»
Формування демократичної культури та
громадянськості засобами учнівського
самоврядування. Творчий звіт районної
молодіжної громадської організації «Нове
покоління Дергачівщини»
З досвіду роботи заступників директорів з
виховної роботи з питань організації
учнівського самоврядування

Відділ освіти

Дергачівський НВК
Травень 08.05.2014 року
Організація оздоровлення і відпочинку дітей і
підлітків влітку 2014 року
Стан краєзнавчо-пошукової роботи в
навчально-виховних хакладах району
Про проведення тижня патріотичного
виховання

Т.І.Однокозова,директор
БДЮТ
О.І. Лещенко, директор
ДЮСШ

О.Л. Марєйкіна, голова
організації
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи
Вільшанська ЗШ
Протопопівський НВК
Козачолопанський НВК
Великопроходівська ЗШ
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з виховної
роботи
Матвєєва Т.І.зав.відділом БДЮТ
О.Л. Марєйкіна, голова
організації «Нове
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Про проведення щорічної районної акції
«70 кроків до Перемоги»
Червень 22.06.-27.06.2014 року
Виїздна нарада з питань обміну досвідом
Обмін досвіду з питань роботи опорних шкіл
з виховної роботи.
Вересень 11.09.2014 р.
Основні напрямки методичної та виховної
роботи на 2014/2015 навчальний рік
Жовтень 09.10.2014 року
Стан розвитку позашкільної освіти

Стан художньо-естетичного виховання в
навчально-виховних закладах району

Творчий звіт колективів районного Будинку
дитячої та юнацької творчості

Виїздна нарада

покоління
Дергачівщини»
Матвєєва Т.І.зав.відділом БДЮТ
Заступники директорів з
виховної роботи

Відділ освіти

Відділ освіти,
БДЮТ

Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи
О.І. Лещенко, директор
ДЮСШ
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи
Т.І.Однокозова,директор
БДЮТ
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи
Т.І.Однокозова,директор
БДЮТ
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Листопад 13.11.2014 року
Спільна діяльність служб РДА ,
Дергачівського РВ УМВС в Харківській
області та відділу освіти щодо профілактики
злочинності,наркоманії та інших негативних
явищ серед неповнолітніх

Відділ освіти

Про проведення тижня права
Грудень 18.12.2014 року
Нарада-семінар
Підведення підсумків року.Творчий звіт
заступників директорів з виховної роботи.
Нагородження закладів освіти за напрямами
діяльності

Відділ освіти

Р.М. Бережний,
начальник управління
юстиції
В.В.Гвоздік, начальник
ВКМСД
О.І. Власенко, начальник
служби у справах дітей
Дергачівської РДА
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи
Н.В. Скрипка, головний
спеціаліст з питань
виховної роботи

4.КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
4.1 Закріплення працівників відділу освіти – кураторів навчальних закладів району
Прізвище, ініціали.
Посада

Закріплені школи

Дергачівський НВК
Сінюгіна В.І., заступник начальника Дергачівський ліцей № 2
відділу освіти
Дергачівська гімназія № 3
Козачолопанський НВК
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Вакансія
головний
питань

спеціаліст

з

Вільшанська ЗШ
Подвірський НВК
Солоницівська ЗШ № 2
Дворічнокутянська ЗШ
Малоданилівський ліцей
Дергачівський НВК № 1
Русько-Лозівська ЗШ
кадрових Пересічанська ЗШ
Безруківський НВК
Солоницівський НВК «Перлина»

Вакансія
Ветеринарний НВК
головний спеціаліст змісту і якості Полівська ЗШ
загальної середньої освіти
Токарівський НВК
Прудянська ЗШ
Дергачівська вечірня (змінна) школа
Скрипка Н.В.
головний спеціаліст з
виховної роботи

1. БДЮТ
2. ДЮСШ
3. Протопопівський НВК
4. Слатинський НВК
5. Солоницівська гімназія № 3
6. Солоницівський колегіум
7. Черкаськолозівська ЗШ
8. Великопроходівська ЗШ
9. Цупівська ЗШ

Сафарова І.В.
головний спеціаліст з дошкільного
виховання

17 дошкільних закладів комунальної власності та дошкільні групи при 10
НВК
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4.2 Закріплення методичних працівників РМК
за навчальними закладами району для здійснення загального науково-методичного супроводу
№

Прізвище, ім’я. по батькові методиста

Назва закладу
Дергачівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.-дошкільний заклад»

Островерх Олександр Іванович

Ковтун Тетяна Анатоліївна

Поставнича Лариса Вікторівна

Клочко Галина Григорівна

Щербаченко Людмила Олексіївна
Деменко Тетяна Володимирівна

Пересічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Солоницівська гімназія №3
Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Дергачівський ліцей №2
Солоницівський колегіум
Козачолопанський навчально-виховний комплекс
Солоницівський навчально-виховний комплекс «Перлина»
Дергачівська гімназія №3
Солоницівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2
Прудянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Цупівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Ветеринарний навчально-виховний комплекс
Слатинський навчально-виховний комплекс
Черкаськолозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Протопопівський навчально-виховний комплекс
Русько-Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Подвірський навчально-виховний комплекс
Безруківський навчально-виховний комплекс
Навчально-виховний комплес №1 м.Дергачі
Токарівський навчально-виховний комплекс
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Іваненко Дмитро Сергійович

Малоданилівський ліцей
Дергачівська вечірня (змінна) школа
Великопроходівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.,
Дворічнокутянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Полівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.

4.3 Закріплення методичних працівників РМК за навчальними предметами,кабінетами , залами для здійснення
науково-методичного супроводу
№
Прізвище, ім’я. по батькові
Предмет
з/п
методиста
Біологія, хімія, відповідні факультативи та курси за вибором
Математика (алгебра, геометрія), відповідні факультативи та курси
за вибором,
Природознавство, екологія, відповідні факультативи та курси за
Островерх
вибором
Олександр Іванович
пришкільні навчально-дослідні земельні ділянки
Кабінети біології, хімії, математики,методичні кабінети, шкільні
медіа
Факультативний курс «Православна культура Слобожанщини»
Ковтун
Початкові класи та групи продовженого дня
Тетяна Анатоліївна
Фізична культура
Захист Вітчизни,Основи медичних знань
Основи здоров’я
Поставнича
Світова та російська література, російська мова, відповідні
Лариса Вікторівна
факультативи та курси за вибором
Спортивні зали, спортивні споруди, тири, кабінети з російської мови
та літератури
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Клочко
Галина Григорівна

Щербаченко
Людмила Олексіївна

Ковтун Тетяна Анатоліївна

Трудове навчання, технології, креслення
Географія, відповідні факультативи та курси за вибором
Фізика, відповідні факультативи та курси за вибором,
Економіка, відповідні факультативи та курси за вибором
Астрономія, відповідні факультативи та курси за вибором,
Функціонування шкільних бібліотек
Кабінети фізики та астрономії
Шкільні майстерні, шкільні бібліотеки, географічні майданчики,
кабінети з географії
Етика
Українська мова та література, відповідні факультативи та курси за
вибором
Кабінети з української мови та літератури
Іноземні мови (англійська, німецька, французька) відповідні
факультативи та курси за вибором,
Кабінети англійської мови, німецької мови, французької мови.
Музичне мистецтво, образотворче мистецтво та художня культура,
відповідні факультативи та курси за вибором

Деменко
Тетяна Володимирівна

Народознавство
Гурткова робота
Кабінети з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та
художньої культури, народознавства
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Робота практичних психологів, соціальних педагогів, логопедів

Савенкова
Наталя Анатоліївна

Історія та правознавство, відповідні факультативи та курси за
вибором

Волкова
Оксана Михайлівна

Курс «Людина і світ»
Кабінети історії та правознавства
Інформатика , відповідні факультативи та курси за вибором,

Іваненко
Дмитро Сергійович

Кабінет інформатики
4.4 Графік державної атестації закладів освіти на 2014 рік
№

Назва закладу
Солоницівська гімназія №3
Малоданилівський ДНЗ «Дзвіночок»
Черкаськолозівська ЗШ І-ІІІ ст..
Слатинський НВК
Солоницівський ДНЗ «Веселка»
Токарівський НВК
Дергачівський БДЮТ
Пересічанський ДНЗ «Сонечко»
Дергачівський ДНЗ «Сонечко»

Термін проведення
Січень (область)
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Квітень
Травень
Вересень
Жовтень

Відмітка
про
виконання
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№
з/п

4.5 Циклограма вивчення стану здійснення
корекційної діяльності у післяатестаційний період у навчальних закладах Дергачівського району
у 2014 році
Навчальні заклади
Термін
Відмітка про виконаня
Харківського району
виконання

1.

Великопроходівський НВК

15.01.2014

2.

Вільшанська ЗШ І-ІІІст.

12.02.2014

3.

Прудянський ДНЗ «Ялинка»

12.03.2014

4.

Дергачіваський ДНЗ «Калинка»

09.04.2014

_________.2014
_________.2014
_________.2014

_________.2014
_________.2014

5.

Мануїлівський ДНЗ «Усмішка»

14.05.2014

6.

Козачолопанський НВК

17.10.2014

7.

Ветеринарний НВК

08.11.2014

_________.2014

_________.2014
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4.6 План контролю за навчальними закладами із середнім ступенями ризику, який здійснюватиметься
Департаментом науки і освіти ХОДА
№
Назва навчального закладу
з/п
Навчальні заклади ізсереднім ступенем ризику
1.
СОЛОНИЦІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРЛИНА"
ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.
Подвірський навчально - виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний заклад" Дергачівської районної
ради Харківської області
3.
Протопопівський навчально - виховний
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний заклад" Дергачівської
районної ради Харківської області
4.
Безруківський навчально - виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний заклад" Дергачівської районної
ради Харківської області
5.
Цупівський навчально - виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад" Дергачівської районної
ради Харківської області
Дергачівська гімназія №3 Дергачівської
районної ради Харківської області

Вид контролю

Дата перевірки

Ведення ділової
документації

лютий

Ведення ділової
документації

березень

.
Ведення ділової
документації

квітень

Відповідальний

Сінюгіна В.І.

Сінюгіна В.і.

Скрипка Н.В.

Ведення ділової
документації

квітень

Ведення ділової
документації

травень

Скрипка Н.В.

Організоване закінчення
навчальног року

травень

Сінюгіна В.І.

Сінюгіна В.І.
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Солоницівська гімназія №3 Дергачівської
районної ради Харківської області

Організований почпток
навчального року

вересень

Скрипка Н.В.

Малоданилівський ліцей Дергачівської
районної ради Харківської області

Ведення ділової
документації

жовтень

Сінюгіна В.І.

Русько - Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Дергачівської районної ради
Харківської області

Організоване закінчення
навчального року

червень

Сінюгіна В.І.

Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Дергачівської районної ради
Харківської області

Організований початок
навчального року

вересень

Сінюгіна В.І.

Пересічанська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Дергачівської районної ради
Харківської області

Ведення ділової
документації

квітень

Скрипка Н.В.

Дворічнокутянська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Дергачівської районної ради
Харківської області

Ведення ділової
документації

квітень

Сінюгіна В.І.

Полівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Дергачівської районної ради Харківської
області

Організоване закінчення
навчального року

травень

Сінюгіна В.І.

Прудянська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Дергачівської районної ради
Харківської області

Ведення ділової
документації

лютий

Скрипка Н.В.
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Великопроходівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Дергачівської районної ради
Харківської області
6.

7.

8.

9.

Організований початок
навчального року

вересень

Слатинський навчально - виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний
заклад" Дергачівської районної ради
Харківської області
Козачолопанський навчально - виховний
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний заклад" Дергачівської
районної ради Харківської області
Токарівський навчально - виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний заклад" Дергачівської районної
ради Харківської області
Ветеринарний навчально - виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний заклад" Дергачівської районної
ради Харківської області

Скрипка Н.В.

Державна атестація

Державна атестація

Державна атестація

Державна атестація

10.

4.7 Графік контролю на діяльністю навчальних закладів із незначним ступенем ризику
у 2014 році
№
з/п

Назва навчального закладу

1.

Дергачіський НВК

4.

Дергачівський НВК №1

6.

Солоницівська ЗШ №2

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІУ квартал

Загальноосвітні навчальні заклади
Організований початок
навчального року
Організований початок
навчального року
Організований початок
навчального року
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9.

Подвірський НВК

Організація харчування
дітей

Ведення шкільної
документації

4.8 Тематичні перевірки дошкільних навчальних закладів
№
п/п

Тема
Продуктивна діяльність дітей
дошкільного віку як засіб
формування працелюбності

Формування моральної
свідомості дошкільників через
засвоєння загально прийнятих
людських цінностей

Забезпечення гармонійного
співвідношення організованої і
самостійної діяльності
дошкільників

Вибіркові перевірки
Незалежно від мети відвідування
освітніх закладів протягом

Назва ДНЗ, НВК
Дергачівські ДНЗ «Калинка»,
«Лелеченька», «Сонечко»;
Солоницівський ДНЗ «Веселі чоловічки»;
Малоданилівський ДНЗ «Дзвіночок»;
Вільшанський ДНЗ «Світанок»;
Дергачівський НВК №1; Солоницівський
НВК «Перлина»;
Подвірський НВК
Пересічанський ДНЗ «Сонечко»:
Солоницівський ДНЗ «Веселка»;
Козачолопанський ДНЗ «Сонях»;
Прудянський ДНЗ «Ялинка»;
Ветеринарний НВК;
Великопроходівський ДНЗ «Світлячок»;
Березівський ДНЗ «Берізка»;
Токарівський НВК
Мануїлівський ДНЗ «Усмішка»;
Південний ДНЗ «Малятко»;
Ліснянський ДНЗ «Барвінок»;
Черкасько-Лозівський ДНЗ «Колосок»;
Русько-Лозівський ДНЗ «Волошка»;
Дергачівський НВК;
Протопопівський НВК;
Слатинський НВК
Усі дошкільні навчальні заклади та
дошкільні підрозділі навчально-виховних
комплексів

Термін
виконання
Березень

Відповідальні
Головний
спеціаліст,

Відмітка
про
виконання

завідувачі ДНЗ,
директори НВК

Жовтень

Головний
спеціаліст,
завідувачі ДНЗ,
директори НВК

Листопад

Головний
спеціаліст,
завідувачі ДНЗ,
директори НВК
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навчального року здійснювати
контроль з таких питань:
1. Виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про дошкільну
освіту».
2. Виконання рекомендації
комплексних та тематичних
перевірок.
3. Робота з охорони життя і
здоров’я дітей та попередження
дитячого травматизму.
4. Охорона праці в закладах
освіти.
5. Організація харчування.
6. Наступність в роботі ДНЗ та
шкіл (протягом року).
7. Ведення ділової документації.

Вересень та
протягом року
Протягом року
Листопад

Грудень
Січень
Протягом року
Протягом року

4.9 Охорона життя, зміцнення здоров’я та зниження захворюваності дітей в ДНЗ
№
п/п
1
2
3
4

5

Зміст роботи
Перевірка стану роботи з ТБ та
протипожежної безпеки
Аналіз стану харчування дітей у
ДНЗ
Аналіз стану захворюваності дітей
у ДНЗ
Вибіркові перевірки з питання
«Охорона життя та зміцнення
здоров’я дітей»
Роз’яснювальна робота серед
батьківської громадськості щодо
переваг здорового способу життя

Які ДНЗ задіяні

Термін виконання

Відповідальний

Всі ДНЗ

1 раз в квартал

Інженер з охорони праці
та ТБ

Всі ДНЗ

До 5-го числа щомісячно

Спеціаліст

Всі ДНЗ

До 5-го числа щомісячно

Спеціаліст

Всі ДНЗ

Протягом року

Спеціаліст

Всі ДНЗ

Постійно

Спеціаліст, завідувачі ДНЗ

Відмітка про
виконання
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6

та фізичного виховання дітей
Аналіз стану відвідування дітей в
дошкільних навчальних закладах

Всі ДНЗ

До 5-го числа щомісячно

Спеціаліст, завідувачі ДНЗ

4.10 Робота з батьками та громадськістю
№
п/п
1
2
3
4
5

Заходи

Брати участь у загальних батьківських зборах ДНЗ та
НВК. Висвітлювати актуальні питання дошкільної
освіти
Надавати консультації батькам дітей дошкільного віку
Контролювати роботу завідувачів ДНЗ з батьками та
громадськістю
Висвітлювати в районній газеті питання дошкільної
освіти
Участь у регіональних інтернет-зборах батьків
майбутніх першокласників

Термін виконання

Відповідальний

Протягом
навчального року

Спеціаліст

Щотижня

Спеціаліст

Постійно

Спеціаліст

1 раз в квартал

Спеціаліст

Квітень 2014

Спеціаліст

Відмітка про
виконання

4.11 Перспективний план моніторингових досліджень
№

Назва навчального

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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закладу

1
Дергачівський НВК

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Дергачівський ліцей
№2
Дергачівська
гімназія №3
Малоданилівський
ліцей
Пересічанська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Солоницівський
колегіум
Солоницівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.№2
Солоницівська
гімназія №3
Слатинський НВК

Козачолопанський
НВК

Вільшанська
загальноосвітня
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Початкові класи

Робота практичних психологів та логопедів

Світова література та російська мова

Початкові класи

Захист Вітчизни

Початкові класи

Людина і світ

Основи здоров'я

Хімія

Початкові класи

Історія

Математика, алгебра, геометрія

Українська мова та література

Початкові класи

Географія, економіка

Іноземна мова

Інформатика

Початкові класи

Правознавство

Етика

Музика, образотворче мистецтво, худ.
культура

Фізика, астрономія

Початкові класи

Трудове навчаня: технічна і обслуг. праця

Біологія, екологія.

Фізична культура

п/п

школа І-ІІІ ст.

12

13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

23
24
25
26

Прудянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Черкаськолозівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Руськолозівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Подвірський НВК
Великопроходівська
ЗШ
Токарівський НВК
Безруківський НВК
Ветеринарний НВК
Цупівська
загальноосвітня
школа І-ІІ ст.
Протопопівський
НВК
Дворічнокутянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Полівська
загальноосвітня
школа І-ІІ ст.
Дергачівська вечірня
(змінна) школа
Дергачівський НВК
№1
Солоницівський НВК
“Перлина”

4.12 Науково–методичний супровід процесу управління освітою
План засідань методичної ради
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№
з/п
1

2

Термін, місце
проведення
Січень
17.01. 2014
відділ освіти

Березень
14.03. 2014
відділ освіти

Засідання

Зміст питань

Відповідальні

І засідання

1. Про результати моніторингу
стану викладання та моніторингу
якості освіти учнів з фізики та
астрономії.
2. Про хід виконання постанови
Кабінету Міністрів України «Про
покращення природничоматематичної освіти в навчальних
закладах»
3. Ефективність використання
комп’ютерної та медійної техніки.
1. Про результати моніторингу
стану виконання програм курсів
за вибором, спецкурсів,
факультативів, гуртків, тощо.
2. Про результати моніторингу
стану викладання та моніторингу
якості освіти учнів з художньої
культури, образотворчого
мистецтва, музичного мистецтва
закладів освіти району.
3. Про результати моніторингу
стану викладання та моніторингу
якості освіти учнів з етики
закладів освіти району.
4. Про схвалення досвідів роботи
вчителів та вихователів, що
атестуються в 2014 році і

Клочко г.Г., методист РМК
Островерх О.І., методист
РМК

ІІ засідання

Відмітка про
виконання

Іваненко Д.С., завідувач
НМЛКТ

Клочко Г.Г., методист РМК
Деменко Т.В., методист РМК

Щербаченко Л.О., методист
РМК
Живолуп М.І., завідувач
РМК

Щербаченко Л.О., методист
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3

4

Травень
16.05. 2014
відділ освіти

Вересень
06.09.2014,
відділ освіти

ІІІ засідання

ІV засідання

претендують на встановлення
звання «вчитель-методист» та
«вихователь-методист».
5. Науково – методичне
забезпечення проведення ДПА.
1. Реалізація науково - методичної
проблеми закладами:
- Подвірський НВК
- Козачолопанський НВК
- Цупівська загальноосвітня
школа І-ІІ ст.
- Руськолозівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
2. Про результати моніторингу
стану викладання та моніторингу
якості освіти учнів з
правознавства.
1.Аналіз науково – методичної
роботи в ЗНЗ району у 2013/2014
н. р.
2. Затвердження плану роботи
РМК відділу освіти на 2013/2014
навчальний рік.
3. Затвердження планів роботи
РМО на 2013/2014 н. р.
4. Затвердження положень щодо
проведення районних конкурсів:
«Учитель року», «Учень року».
5. Про забезпечення учнів
підручниками.

РМК

Живолуп М.І., завідувач
РМК, Островерх О.І.,
методист РМК
Волкова О.М., методист
РМК

Живолуп М.І., зав. РМК,
Островерх О.І.,методист
РМК
Щербаченко Л.О.,методист
РМК
Клочко Г.Г., методист РМК
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5

Листопад
08.11.2014
відділ освіти

V засідання

1.Організаційно – методичне
забезпечення проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін та
Малої олімпіади з української
мови, математики та
природознавства.
2. Про результати моніторингу
стану викладання та моніторингу
якості освіти учнів з інформатики
та іноземної мови закладів освіти
району.
3. Роль бібліотеки в
інформаційно-методичному
забезпеченні навчальновиховного процесу.

Щербаченко Л.О.,
Ковтун Т.А., методисти
РМК
Іваненко Д.С., завідувач
НМЛКТ, Ковтун Т.А.,
методист РМК
Клочко Г.Г., методист РМК

4.13 Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
№
з/п

Заходи
Проведення консультацій для учасників ІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України
Участь переможців І етапу у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України
Обласна відкрита наукова конференція учнів-

Термін
проведення
січень

Місце
проведення
БДЮТ

січень
лютий

Харків

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

квітень

м. Харків

Скрипка Н.В.

Відповідальні
Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

Відмітка про
виконання
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членів МАН «Традиції та сучасне в культурі
народів Слобожанщини»
Нагородження призерів районного та
обласного етапів Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України
Нарада зі шкільними координаторами роботи
МАН:
- підсумки робіт МАН за2013\2014навчальний
рік
- планування роботи на 2014\2015 навчальний
рік
Проведення консультацій для учнів-членів
Малої академії наук України
Участь у обласній установчій сесії
Харківського територіального відділення
МАН
Відвідування шкіл з метою надання
методичної допомоги відповідальним за
роботу МАН
Реєстрація заявок на участь у І етапі
Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
Науково-практична конференція та установча
сесія для керівників та учнів-членів МАН
Нарада для координаторів роботи МАН на
тему: «Створення умов для всебічного та
гармонійного розвитку учнів-членів Малої
академії наук»

Однокозова Т.І.
Відділ освіти

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

вересень

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

протягом
року
вересеньжовтень

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.
Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

вересень
жовтень

Навчальні
заклади району

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І

жовтень

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І

жовтень

Відділ освіти

жовтень

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.
Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

квітень
травень

Харків
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Районні навчальні збори учнів-членів МАН з
базових дисциплін
Участь в обласних зборах учнів-членів МАН з
базових дисциплін
Участь у шкільних конкурсах-захистах
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН
Проведення І етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук
України:
написання контрольних робіт
захист науково-дослідницьких робіт
Направлення документації на участь у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України
Проведення консультацій для учасників ІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України

жовтеньлистопад
жовтеньлистопад
листопад

БДЮТ

Навчальні
заклади району

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.
Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.
Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

грудень

БДЮТ
Відділ освіти

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

грудень

Харків

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І..

грудень

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Однокозова Т.І.

м. Харків

5. ІНФОРМАЦІЙНО – АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рівень управління освітою
Періодичність
збору даних
1.
Охоплення дітей шкільного віку загальною середньою
освітою

Термін
надання
інформації
До 01.10

Інструментарій

Управлінське рішення,
висновки

Відповідальний

Стат./форма
№ 77-РВК

Оперативне реагування

Скрипка Н.В.
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До 10.03
До 10.06
До 10.09
До 10.12

Форма-запит
Додатки
№ ОН-1, ОН-2

Інформація до МОН
України, аналітична
довідка, оперативне
реагування

Щосереди

Форма-запит
Додаток № 1

Оперативне реагування

До 20.09.

Форма-запит
Додатки
№ 2, 3

До 20.09.

Форма-запит
Додаток № 4

6.
Інформація про функціонування МНВК

До 01.06.
До 20.09

Форма-запит
Додаток № 5

7.
Інформація про видачу свідоцтв про отримання
професій відповідно до наявних ліцензій
8
Інформація про створення та функціонування у районі
(місті) освітніх округів (профільне навчання)
9
Інформація про результати участі учнів ЗНЗ області в
олімпіадах, конкурсах та турнірах
10
Інформацію про проведення І етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України
11
Пропозиції до формування складу журі ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України

До 01.06
До 20.09

2.
Інформація про охоплення дітей шкільного віку
навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах
3.
Інформація про відвідування учнями ЗНЗ навчальних
занять
4.
Інформація про організацію допрофільної підготовки та
профільного навчання у районі (місті)
5.
Інформація про оптимізацію мережі навчальних
закладів та їх розвиток у районі (місті)

До 20.03
До 20.09

Форма-запит
Додаток № 6
Форма-запит
Додаток № 7

Інформація до МОН
України, аналітична
довідка, рекомендації
Інформація до МОН
України, аналітична
довідка, рекомендації
Інформація до МОН
України, оперативне
реагування
Інформація до МОН
України, оперативне
реагування
Інформація до МОН
України, оперативне
реагування

Скрипка Н.В.

Скрипка Н.В.
Клочко Г.Г.
Сінюгіна В.І.
Клочко Г.Г.
Клочко Г.Г.
.
Клочко Г.Г.
Щербаченко
Л.О.

До 01.04

Форма-запит
Додаток № 8

Аналітична довідка,
оперативне реагування

До 25.10

Форма-запит
Додаток № 9

Аналітична довідка,
оперативне реагування

Скрипка Н.В.

До 01.06

Форма-запит
Додаток № 10

Наказ Департаменту

Скрипка Н.В.
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12.
Інформація про працевлаштування випускників
11-х класів денних шкіл
13.
Інформація про працевлаштування випускників 9-х
класів денних шкіл
14.
Мережа вечірніх класів (груп) та
учнів у них
15.
Організація індивідуального
навчання учнів
16.
Інформація про мови навчання у ЗНЗ району (міста)
17.
Інформація про міжнародне партнерство у
загальноосвітніх навчальних закладах
18.
Інформація про прийом учнів до 1-х класів

ДЕРЖАВНА
ПІДСУМКОВА
АТЕСТАЦІЯ

19.
Інформація про стан організації навчально-виховного
процесу у школі І ступеня
20.
Інформація про учнів 11(12)-х класів, які
призиваються на дострокову службу.
Замовлення на матеріали для ДПА.
21.
Інформація про учнів 9, 10, 11 (12-х)
класів, які навчаються у класах на базі
установ із питань виконання покарань

До 20.02.
(попередня)
До 20.09.
До 20.12.
До 20.05.
(попередня)
До 20.09.
До 20.12.
До 10.10
До 01.05.
До 01.12.
До 20.09.
До 15.12

Форма-запит
Додаток № 11
Форма-запит
Додаток № 12
Форма-запит
Додатки № 13, 14

Аналітична довідка,
оперативне реагування

Форма-запит
Додатки
№ 15, 16
Форма-запит
Додаток № 17
Форма-запит
МОНМСУ
Додаток № 18

Інформація до МОН
України, аналітична
довідка
Інформація до МОН
України
Інформація МОН
України

До 15.06
До 15.07
До 15.08

Форма-запит
Додаток № 19

До 10.09

Форма-запит
Додатки № 20, 21, 22

До 15.02.

До 15.02.

Інформація до МОН
України, аналітична
довідка, оперативне
реагування
Інформація до МОН
України, аналітична
довідка, оперативне
реагування

Інформація МОН
України, аналітична
довідка
Інформація до МОН
України, аналітична
довідка

Скрипка Н.В.

Скрипка Н.В.

Сінюгіна В.І.
Волкова О.М.
Клочко Г.Г.
Щербаченко
Л.О.
Ковтун Т.А.
Ковтун Т.А.

Форма-запит
Додаток
№ ДПА-1

Аналітична довідка,
підготовка матеріалів до
ДПА

Сінюгіна В.І.

Форма-запит
Додаток
№ ДПА-2

Аналітична довідка,
підготовка матеріалів до
ДПА

Єфіменко З.О..
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22.
Інформація про результати проходження
ДПА учнями 11(12)-х класів, які
призиваються на дострокову службу

До 25.04

Форма-запит
Додаток
№ ДПА-3

23.
Інформація (замовлення) на матеріали для
проведення ДПА випускників 9-х, 11-х
класів ЗНЗ району (міста)

До 15.04.(9)
До 15.03.(11)

24.
Інформація (списки) екстернів, які подали
заяви на проведення підсумкової атестації

До 02.03.(11)
До 10.03.(9)

25.
Інформація (списки) екстернів, які
пройшли підсумкову атестацію

До 15.04.

Форма-запит
Додаток № ДПА-6

26.
Інформація (звіт) про результати ДПА
учнів-екстернів

До 20.05.(11)
До 20.06.(9)

Форма-запит
Додаток № ДПА-7

До 15.03

Форма-запит
Додаток № ДПА-8

До 10.05
До 25.11

Форма-запит
Додаток № ДПА-9

До 01.05

Форма-запит
Додаток № ДПА-10

27.
Інформація (дані) про випускників 11 (12)х класів, які звільняються від ДПА
28.
Інформація (подання) на випускників 11
(12)-х класів, які нагороджуються
медалями
29.
Інформація (дані) про учнів, які навчалися
за кордоном і не повернулися до початку
ДПА

Форма-запит
Додаток № ДПА-4
Форма-запит
Додаток № ДПА-5

Аналітична довідка
Аналітична довідка,
підготовка матеріалів до
ДПА
Аналітична довідка;
нормативність
зарахування екстернів
Аналітична довідка,
підготовка матеріалів до
ДПА
Аналітична довідка;
нормативність
проведення ДПА для
екстернів
Аналітична довідка,
підготовка наказу
Департаменту
Аналітична довідка

Аналітична довідка

Єфіменко З.О.

Сінюгіна В.І.

Єфіменко З.О.

Єфіменко З.О.

Єфіменко З.О.

Сінюгіна В.І.

Сінюгіна В.І.

Сінюгіна В.І.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ
АТЕСТАЦІЇ
СВЯТКОВІ ЗАХОДИ З
НАГОДИ ЗАКІНЧЕННЯ
(ПОЧАТКУ)
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

30.
Інформація (дані) про учнів 9-х, 11 (12)-х
класів, які беруть участь у міжнародних
спортивних змаганнях, конкурсах,
олімпіадах і тренувальних зборах під час
проведення ДПА
31.
Інформація про результати проведення
ДПА у 4-х класах
32.
Узагальнена інформація про проведення
ДПА учнів 9-х, 11(12)-х класів ЗНЗ (денна,
вечірня (заочна) форми навчання та
екстернат)
33.
Інформація про результати проведення
ДПА у 9-х класах (денна, вечірня (заочна)
форми навчання та екстернат)
34.
Інформація про результати проведення
ДПА у 11(12)-х класах (денна, вечірня
(заочна) форми навчання та екстернат)

До 20.03(11)
20.04 (9)

Форма-запит
Додаток № ДПА-11

Аналітична довідка

До 25.05

Форма-запит
Додаток № ДПА-12

Аналітична довідка, звіт
до МОН України

Ковтун

До 25.05 (11)
До 15.06 (9)

Форма-запит
Додаток № ДПА-13, 14

Аналітична довідка, звіт
до МОН України

Щербаченко
Л.О.

До 15.06

Форма-запит
Додатки № ДПА-15, 16,
17

Аналітична довідка,
підготовка наказу
Департаменту

Щербаченко
Л.О.

До 25.05

Форма-запит
Додатки № ДПА-18, 19,
20

Аналітична довідка,
підготовка наказу
Департаменту

Щербаченко
Л.О.

35.
Інформація про проведення свята
«Останній дзвоник» у ЗНЗ району (міста)

До 15.04

Форма-запит
Додаток № СВ-1

Підготовка графіка
відвідування свят СПУ та Скрипка Н.В.
МОН України, ХОДА

36.
Інформація про проведення випускних
вечорів у ЗНЗ району (міста)

До 15.04

Форма-запит
Додаток № СВ-1

Підготовка графіка
відвідування свят СПУ та
МОН України, ХОДА

Скрипка Н.В.

До 02.08

Форма-запит
Додаток № СВ-1

Підготовка графіка
відвідування свят СПУ та
МОН України, ХОДА

Скрипка Н.В.

37.
Інформація про проведення свята Дня
знань у ЗНЗ району (міста)

Сінюгіна В.І.
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До 15.04,
До 15.04,
До 02.08.

Форма-запит
МОНМСУ
Додатки № СВ-2, СВ-3

Графік
відвідування свят
представниками СПУ,
МОН України, інших
органів виконавчої влади

Скрипка Н.В.

До 15.06
До 15.12

Форма-запит
Додаток № ПП-1

Оперативне реагування

Клочко Г.Г.

До 15.06
До 15.12

Описовий звіт

Аналітична довідка,
оперативне реагування

Єфіменко З.О.

Згідно з
рішенням
колегії

Форма-запит
Додаток № К-1

Оперативне реагування

Сінюгіна В.І.

Щокварталу до
25 числа

Форма-запит
Департаменту
Додаток І-З № 13

Оперативне реагування

Волкова О.М.

До 01.03
До 15.06

Форма-запит
Департаменту
Додаток І-З № 14

Оперативне реагування

Волкова О.М.

До 01.03,
До 05.09

Форма-запит
Департаменту
Додаток І-З № 18

45.
Інформація про охоплення дітей шкільного віку
позашкільною освітою

До 15.09
до 15.11

Форми-запити
Департаменту
Додаток №ПО-1

46.
Звіт про роботу позашкільного навчального закладу в
2014 році

До 25.12

Форми-запити
Департаменту
Додаток №ПО-2

47.

До 20.03

Форми-запити

38.
Інформація про ЗНЗ, які пропонуються для
відвідування під час проведення свят
«Останній дзвоник», випускного вечора,
Дня знань
39.
Інформація про стан передплати періодичних видань
Державного видавництва
40.
Інформація про стан роботи з питань організації
навчання за вечірньою (заочною) формами навчання
41.
Інформація про виконання рішень колегії
Департаменту, МОН України
42.
Інформація про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які бажають продовжити
навчання у ПТНЗ
43.
Інформація про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які бажають продовжити
навчання у ВНЗ І — ІV р.а
44.
Інформація про забезпечення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, житлом та
майном

Інформація до
Міністерства освіти і
науки України,
оперативне реагування
Інформація до
Міністерства освіти і
науки України,
аналітична довідка
Інформація до
Міністерства освіти і
науки України,
аналітична довідка
Аналітична довідка,

Волкова О.М.

Скрипка Н.В.

Скрипка Н.В.
Волкова О.М.
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Інформація про стан роботи з питань соціального
захисту дітей пільгових категорій

48.
Інформація про роботу щодо профілактики
правопорушень

До 20.06
До 20.09
До 20.12
Відповідно до
листа ГУОН
від 16.07.2009
№01-11/3683
До 20.03
До 20.06
До 20.09
До 20.12

Департаменту
Додаток № СЗ-1

оперативне реагування

Форми-запити
Департаменту
Додаток № СЗ-2

Інформація ХОДА,
аналітична довідка,
оперативне реагування

Скрипка Н.В.

49.
Інформація
про розгляд фактів щодо учнів навчальних закладів,
які потерпілі від насильства в сім’ї відносно дітей
/вчинені дітьми
50
Інформація
про організацію роботи з дітьми, які виховуються в
прийомних сім’ях (ПС) і дитячих будинках сімейного
типу (ДБСТ) району/міста
51.
Інформація
про роботу з дітьми, які виховуються в сім’ях, що
опинились у складних життєвих обставинах
району/міста

До 15.03
До 15.06
До 15.09
До 15.12

Форми-запити
Департаменту
Додаток № СЗ-3

Аналітична довідка,
оперативне реагування

. Волкова Н.В.

До 15.03
До 15.06
До 15.09
До 50.12

Форми-запити
Департаменту
Додаток № СЗ-4

Аналітична довідка,
оперативне реагування

Волкова Н.В.

До 15.03
До 15.06
До 15.09
До 50.12

Форми-запити
Департаменту
Додаток № СЗ-5

Аналітична довідка,
оперативне реагування

Волкова О.М.

52.
Інформаційне забезпечення корекційної освіти

До 25.09

53.
Інформація про охоплення дітей з особливими освітніми
потребами дошкільною, шкільною та позашкільною
освітою
54.

До 05.09
До 05.09

Форма-запит
Департаменту
Додатки
№ КО-1-3
Форма-запит
Департаменту
Додатки
№ КО-4-5
Форма-запит

Оперативне реагування

Волкова О.М.

Інформація до
Міністерства освіти і
науки України

Волкова О.М.

Інформація до

Волкова О.М.
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Інформація про мережу навчальних закладів з
інклюзивним навчанням
55.
Інформація про організацію туристських подорожей,
комплексних навчально-тематичних екскурсій по
території Харківської області, за межі області, за
кордон, у тому числі в навчальний час
56.
Інформація про стан виховної роботи
57.
Інформація про функціонування дошкільних
навчальних закладів

Департаменту
Додатки
№ КО-6
За 7 днів до
початку
екскурсії

Форма-запит
Департаменту
Додаток
№ Е-1

До 15.01
До 15.07

Описовий звіт

До 15.01

Форма-запит
Департаменту

58.
Інформація про дислокацію дошкільних навчальних
закладів всіх типів і форм власності у районі (місті)

До 15.09

59.
Інформація про роботу з дітьми 5-річного віку, які не
відвідують ДНЗ

До 01.10

60.
Інформація про функціонування дошкільних
навчальних закладів

До 25.08
До 01.11

61.
Інформація про використання комп’ютерної техніки в
дошкільних навчальних закладах

До 01.05.
До 30.08
До 20.12

62.
Інформація про загальну кількість дитячого населення
від 0 до 6 років

До 30.09

63.

До 30.09

Форма-запит
Департаменту
Додаток
№ ДНЗ-1
Форма-запит
Департаменту
Додаток
№ ДНЗ-2
Форма-запит
Департаменту
Додаток
№ ДНЗ-3
Форма-запит
Департаменту
Додаток
№ ДНЗ-4
Форма-запит
Департаменту
Додаток
№ ДНЗ-5
Форма-запит

Міністерства освіти і
науки України

Оперативне реагування
Аналітична довідка,
оперативне реагування
Інформація до
МОНмолодьспорту
України, оперативне
реагування
Інформація до
МОНмолодьспорту
України,оперативне
реагування

Скрипка Н.В.

Скрипка Н.В.
Яротенко Г.І.

Сафарова І.В.

Оперативне реагування

Сафарова І.В.

Інформація до
МОНмолодьспорту
України,оперативне
реагування

Сафарова І.В.

Оперативне реагування

Сафарова І.В.

Інформація до
МОНмолодьспорту
України,оперативне
реагування
Інформація до

Сафарова І.В.
Сафарова І.В.
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Інформація про охоплення дітей 1-6 (7) років
дошкільною освітою
64.
Інформація про охоплення дітей 3-6(7) років
дошкільною освітою

До 25.08
До 01.11.

65.
План відкриття дошкільних навчальних закладів

до 15.11

66.
Щорічна державна статистична звітність за формою
2-ФК (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ, ІІІ – ІV р.а.).

До 01.02.2014

Департаменту
Додаток
№ ДНЗ-6
Форма-запит
Департаменту
Додаток
№ ДНЗ-7
Форма-запит
Департаменту
№ ДНЗ-8
Стат. форма
2 - ФК

67.
Щорічна державна статистична звітність за формою
5-ФК – для позашкільних навчальних закладів
спортивного профілю (ДЮСШ, СДЮШОР).

До 15.12.2014

68.
Інформація про мережу гуртків і секцій спортивного
спрямування (ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ, ІІІ – ІV р.а.).

До 01.10.2014

Форми-запити
Відділення

До 15.04.2014
До 15.10.2014

Форми-запити
Відділення

69.
Інформація про організацію роботи спеціальних
медичних груп (ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІV р.а.).
70.
Інформація про забезпеченність ЗНЗ і ПТНЗ
спортивним інвентарем та обладнанням.
71.

До 20.09.2014
Щоквар-

Стат./форма
5 - ФК

Форми-запити
Відділення
Встановлена форма
Встановлена форма

МОНмолодьспорту
України,оперативне
реагування
Інформація до
МОНмолодьспорту
України,оперативне
реагування
Оперативне реагування
Надання зведених даних
за формою звітності
Департаменту науки і
освіти, КФВС МОН
України, Департаменту у
справах сім‘ї та молоді
Надання зведених даних
за формою звітності
Департаменту науки і
освіти, КФВС МОН
України, Департаменту у
справах сім‘ї та молоді
Аналітична довідка,
інформація Департаменту
науки і освіти, КФВС
МОН України
Аналітична довідка,
інформація Департаменту
науки і освіти, КФВС
МОН України
Аналітична довідка,
інформація Департаменту
науки і освіти, КФВС
МОН України
Інформація

Сафарова І.В.

Сафарова І.В.

Сафарова І.В.

Скрипка Н.В.

Скрипка Н.В.

Поставнича Л.В..

Поставнича Л.В.
Постаавнича
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Інформація щодо модернізації, відновлення спортивних
майданчиків навчальних закладів.

тально до
20 числа

Департаменту науки і
освіти

Л.В.

6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Данильченко Ю.В. – інженер з охорони праці
1.Організовує і координує роботу з охорони праці в закладах освіти.
2.Контролює додержання в закладах освіти законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці.
3.Організовує роботи з проведення перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв.
4.Бере участь у проведенні перевірок обстеження технічного стану будівель, споруд, контролює своєчасність їх
проведення.
5.Бере участь у розробці Додатку «Комплексні заходи...» колективного договору, здійснює контроль за його
виконанням.
6.Забезпечує проведення вступних інструктажів з керівниками закладів, з працівниками відділу освіти.
7.Видає керівникам закладів освіти обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених недоліків.
8.Надає закладам методичну допомогу в розробленні нових та перегляді застарілих інструкцій, пам’яток з охорони
праці, пожежної безпеки, а також у складанні програм навчання працівників з питань охорони праці.
9.Бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, у розробці заходів щодо їх усунення.
10. Бере участь у проведенні атестації робочих місць в загальноосвітніх закладах району.
11. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці.
12. Організовує роботу кабінету охорони праці.
13. Забезпечує складання звітності з охорони праці.
Планування роботи служби охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.
Робота з відповідальними за організацію роботи з охорони праці в закладах освіти району:
реалізація державної політики в галузі охорони праці;
координація роботи з питань охорони праці у закладах освіти;
моніторинг стану охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах району.
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Моніторинг якості роботи з охорони праці:
забезпечення реалізації державних і регіональних нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
життєдіяльності;
облік наявності первинних засобів пожежогасіння в навчальних закладах району;
облік наявності та працездатності технічних засобів протипожежного захисту в навчальних закладах району;
облік проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв в навчальних
закладах району;
облік обробки вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій будівель в навчальних закладах району;
облік списання, зберігання та утилізація небезпечних відходів в навчальних закладах району;
облік травматизму працівників освіти району у навчально-виховному процесі;
облік травматизму працівників освіти району у побуті;
проведення роботи по профілактиці попередження травматизму працівників освіти району на виробництві та у побуті;
організація проведення атестації робочих місць;
участь у спеціальних розслідувань виробничого травматизму.
Організаційно-методична робота:
надання методичної допомоги відповідальним за організацію роботи з охорони праці в навчальних закладах щодо
організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків виробничого та невиробничого характерів
Ліцензування та атестація:
участь у проведенні атестації загальноосвітніх закладів району.
6.1 Організаційно-дорадча діяльність служби охорони праці
Заходи
Аналіз стану охорони праці в закладах освіти за 2013 рік та організацію
роботи з охорони праці у 2014 році
Ведення документації з питань охорони праці.
Профілактика дитячого травматизму в літній період
Про підсумки підготовки навчальних закладів району до нового

Відповідальні
Данильченко Ю.В.

Термін
проведення
січень

Данильченко Ю.В.
Поставнича Л.В.

травень

Данильченко Ю.В.

серпень

Відмітка про
виконання
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2014/2015 навчального року
Про стан роботи щодо організації роботи з охорони праці та атестації
робочих місць за умовами праці

Поставнича Л.В.
Данильченко Ю.В.

грудень

6.2 Заходи щодо організації роботи з охорони праці

№
п/
п
1.
2.
3.
4
5

Назва заходів
Підготувати звітність з питань охорони праці за 2013 рік для Департаменту науки і
освіти
Підготувати звітність про виробничий травматизм за 2013 рік для статистики (7ТНВ).
Підготувати звітність з питань охорони праці за 2013 рік для Управління
соціального захисту
Вивчати стан охорони праці в навчальних закладах Дергачівського району.
Видавати накази з питань охорони праці для навчальних закладів.

Термін
виконання
згідно з графіком
до 25.02.2014 р.
згідно з графіком
протягом року
згідно з графіком
протягом року

6

Готувати на наради з керівниками навчальних закладів матеріали з питань охорони
праці.

протягом року
згідно з графіком
нарад

7

Перевірити готовність дитячих оздоровчих таборів з питань охорони праці до роботи в
оздоровчому періоді 2014 року.
Брати участь у проведенні оглядів-конкурсів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності за вказівкою керівних органів освіти та профспілок працівників освіти
і науки.
Забезпечити оперативний контроль за виконанням заходів, наказів, інструкцій,
нормативних актів з охорони праці.
Забезпечувати навчальні заклади нормативно - правовими актами з охорони праці,
безпеки життєдіяльності.
Готувати поточну інформацію з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності для
Департаменту науки і освіти.
Надавати методичну допомогу керівникам навчальних закладів в питаннях охорони
праці, безпеки життєдіяльності.

згідно з графіком

8
9
10
11
12

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

Відповідальні

Відмітка
про викона
ння

Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
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13

Контролювати виконання приписів органів державного нагляду в навчальних закладах.

протягом року

14

Видавати обов’язкові для виконання приписи для усунення виявлених недоліків
керівникам навчальних закладів.
Проводити вступний інструктаж з охорони праці з новопризначеними керівниками
закладів освіти.
Організовувати навчання та перевірку знань новопризначених керівників
навчальних закладів та педагогічних працівників з безпеки життєдіяльності в
установленому порядку.
Підготувати аналіз стану охорони праці в навчальних закладах району в 2014 році.

протягом року

15
16
17

по направленню
відділу кадрів
за необхідністю
до 25.12.2014 р.

Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.
Данильченко
Ю.В.

6.3 ГРАФІК
вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах
Дергачівського району у 2014 році
Назва закладу
Великопроходівський НВК

1

2

3

4

5

ПП

Ветеринарний НВК
Вільшанська ЗОШ

ПП

Дворічнокутянська ЗОШ
Дергачівський НВК(ЗОШ – дошкільний заклад)

Місяці
6
7

Дергачівська вечірня

ПП

Пересічанська ЗОШ
Прудянська ЗОШ
Полівська ЗОШ

ПП

ПП

10
ПП

11

ПП
ПП
ПП

Дергачівська гімназія № 3

Малоданилівський ліцей

9

12

ПП

Дергачівський ліцей № 2

Козачолопанський НВК

8

ПП

ПП
ПП
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Русько-Лозівський НВК

ПП

Солоницівський колегіум

ПП

Солоницівська ЗОШ № 2
Солоницівська гімназія № 3

ПП

Цупівський НВК
Черкаськолозівська ЗОШ
Безруківський НВК
Подвірський НВК

ПП

ПП

ПП

ПП

Протопопівський НВК

ПП

ПП

Слатинський НВК
Токарівський НВК

ПП

ПП

БДЮТ
ДЮСШ
Дергачівський НВК № 1
Солоницівський НВК “Перлина”

ПП

ПП

Дергачівський ДНЗ № 1 «Калинка»
Дергачівський ДНЗ № 2 «Лелеченька»
Дергачівський ДНЗ № 3 «Сонечко»

ПП

Вільшанський ДНЗ «Світанок»

ПП

Козачолопанський ДНЗ «Сонях»
Малоданилівський ДНЗ «Дзвіночок»
Пересічанський ДНЗ «Сонечко»

ПП

ПП

Березівський ДНЗ «Берізка»
Прудянський ДНЗ «Ялинка»
Солоницівський ДНЗ «Веселі чоловічки»

ПП

Солоницівський ДНЗ «Веселка»
Південний ДНЗ «Малятко»
Мануїлівський ДНЗ «Усмішка»
Черкасько - Лозівський ДНЗ «Колосок»
Ліснянський ДНЗ «Барвінок»

ПП
ПП

ПП
ПП

ПП

ПП
ПП
ПП
ПП
ПП

ПП

ПП
ПП
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ПП – Планова перевірка роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки
життєдіяльності

№

6.4. Заходи з питання охорони життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу, попередження
травматизму
Заходи

1.

Забезпечити дотримання санiтарiї приміщень навчальних закладів,
особистої гiгiєни учнів, педагогів та працівників навчальних
закладів, проведення iнструктажів з техніки безпеки.

2.

Термін виконання

Відповідальн
Відмітка
і
про виконання

Протягом року

Керівники
навчальних
закладів

У шкiльних майстернях i навчальних кабiнетах фiзики, хiмiї,
iнформатики, бiологiї, спортзалi мати iнструкцiї, журнали i
розробленi заходи з технiки безпеки i протипожежної безпеки.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

3.

Контролювати режим вологого прибирання, освiтлення i
провiтрювання шкiльних примiщень.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

4.

Контролювати безумовне дотримання вчителями фізичної культури
Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і
спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених
наказом МОНУ 01.06.2010 р. № 521.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

5.

Забезпечити проведення в навчальних закладах району ''Тижня
безпеки дитини''.

Січень

Керівники
навчальних
закладів
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6.

Забезпечити проведення в навчальних закладах району ''Тижня
безпеки життєдіяльності''.

березень

Керівники
навчальних
закладів

7.

Органiзувати вивчення учнями правил поведiнки у разi знаходження
ВНП (вибухонебезпечних предметів), правил дорожнього руху,
безпечного користування газом, протипожежної безпеки, проводити
бесiди попереджувального характеру із залученням представників
Балаклійського районного управління ГУ МНС України в
Харківській області.
Проводити лекції, бесiди, години спілкування з учнями з питань
особистої гiгiєни, статевого виховання, з профiлактики iнфекцiйних
захворювань із залученням лікарів, представників медичних установ.

Протягом року

Керівники
навчальних
закладів

Протягом року

Керівники
навчальних
закладів

9.

Проводити зустрiчi учнiв з працiвниками ДАЇ щодо недопущення
дитячого травматизму.

Протягом року

Керівники
навчальних
закладів

10.

Забезпечити проведення бесiд з профiлактики усiх видiв дитячого
травматизму. Класним керівникам робити пам'ятки з попередження
дитячого травматизму під час канікул з обов'язковим вклеюванням в
щоденники учнів.

Протягом року

Керівники
навчальних
закладів

11.

Забезпечити проведення ''Тижня безпеки руху'', під час якого
провести урок безпеки руху із залученням представників ДАЇ,
організувати агітаційну та роз'яснювальну роботу серед дітей щодо
необхідності дотримання правил дорожнього руху, використання
світлоповертаючих елементів. Сприяти та здійснювати підтримку
руху юних інспекторів безпеки дорожнього руху.
Органiзувати проведення бесiд лiкаря-нарколога з учнями 8-11 класiв
про шкiдливiсть вживання алкоголю, наркотикiв, токсичних речовин
та палiння.

квітень

Керівники
навчальних
закладів

Протягом року

Керівники
навчальних
закладів

8.

12.
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13.

14.

Вiдповiдно до нормативних документiв своєчасно розглядати
випадки травмування дiтей та повiдомляти про них відділ освiти.
Вести документацiю з питання дитячого травматизму. Поновлювати
куточки та наочну агiтацiю з питання попередження дитячого
травматизму.
Забезпечити пiдготовку шкіл, кабiнетiв, майстерень, спортзалів до
початку нового навчального року.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

Липень-серпень

Керівники
навчальних
закладів

15.

Забезпечити захист дiтей вiд будь-яких форм фiзичного або
психiчного насильства в навчальних закладах.
У випадках виявлення насильства над дітьми в сім'ї повідомляти
службу у справах дітей райдержадміністрації.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

16.

Забезпечити охорону навчального закладу, попереджувати
розповсюдження наркотичних, алкогольних і нікотинових препаратів
серед учнів школи.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

17.

Забезпечити складання розкладу навчальних занять, ураховуючи
вимоги райСЕС, уникаючи перевантаження учнів протягом
навчального дня та тижня.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

18.

Забезпечувати контроль якості продукції та технології приготування
їжі в їдальнях навчальних закладів.

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

19.

Забезпечити якісне проведення уроків фізичної культури згідно з
вимогами програм, організувати заняття спортивних секцій у
позаурочний час.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів
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20.

Проводити виховні заходи, спрямовані на фізичний розвиток учнів і
пропаганду здорового способу життя.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів

21.

Упроваджувати у практику роботи технології попередження
втомлюваності дитини, уникати перевантаження учнів під час занять
і досягти оптимального обсягу домашніх завдань.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів

22.

Проводити рухливі ігри на перервах в початковій ланці школи,
фізкультхвилинки під час занять.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів

23.

Створювати тематичні виставки літератури в певні періоди
навчального року з попередження загрози здоров'ю (збір грибів,
поведінка біля водойм, інфекційні захворювання, використання
піротехнічних розваг тощо).

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів

24.

Забезпечити проведення Дня здоров'я, у рамках якого проводити
рухливі ігри, масові змагання, профілактичні заходи тощо.

квітень

Керівники
навчальних
закладів

25.

Забезпечити проведення ''Тижня охорони здоров'я'' напередодні
Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом.

листопад

Керівники
навчальних
закладів

26.

Організовувати та проводити під час батьківських зборів лекції та
тренінги з питань збереження здоров'я, профілактики шкідливих
звичок. Надавати методичну допомогу батькам із питань здорового
способу життя та профілактики негативних явищ.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів
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27.

Сприяти виробленню в учнів норм позитивної поведінки,
формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

28.

29.

№

Постійно

Керівники
навчальних
закладів

Створити учніські агітбригади для проведення профілактичнооздоровчих бесід, підібрати відповідні матеріали, розробити
програму бесід і лекцій.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів

Забезпечити випуск стіннівок для висвітлення питань збереження
здоров'я та профілактики шкідливих звичок.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів

6.5 Організація роботи з питання медичного забезпечення учнів
Заходи

Термін виконання

1.

Забезпечити проведення профiлактичних медичних оглядів учнiв та
вчителів перед початком нового навчального року.

Серпень-вересень

2.

Забезпечити проведення поглиблених профілактичних медичних
оглядів учнів. Сприяти медперсоналу в проведеннi обстежень учнiв.

3.

Відповідно до медичних показань, здiйснювати розподіл дітей по
групам для занять фiзичною культурою. Здійснення медикопедагогічного контролю.
Контролювати безумовне дотримання вчителями фізичної культури
Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і
спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом
МОНУ 01.06.2010 р. № 521.
Забезпечити оформлення «листів здоров'я» в класних журналах згідно
з Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках
фізичної культури, затвердженої спільним наказом МОЗУ та МОНУ
від 20.07.2009 року № 518/674.

Протягом року
(у визначені
терміни)
Постійно

4.

5.

Постійно

За результатами
поглиблених
медичних оглядів
учнів

Відповідальні
Відмітка
за виконання
про виконання
Керівники
навчальних
закладів
Керівники
навчальних
закладів
Керівники
навчальних
закладів
Керівники
навчальних
закладів
Керівники
навчальних
закладів
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6.

Проведення органызацыйно-просвытницькоъ роботи з питань
збереження здоров'я та профілактики шкідливих звичок.

Протягом
навчального року

7.

Забезпечити участь у виховних заходах спеціалістів служб і закладів,
діяльність яких пов'язана із забезпеченням здорового способу життя.
Проводити лекторії для учасників навчально-виховного процесу.

Протягом
навчального року

Керівники
навчальних
закладів
Керівники
навчальних
закладів

7. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Аналітична робота з питань економіки освіти
№
з/п
1.

Зміст заходу

7.

Аналіз виконання бюджету за І
квартал, півріччя, 9 місяців, рік
Розробка варіантів проекту бюджету
на 2015 рік
Звіт по використанню плану по
мережі, штатах і контингентах
Проведення аналізу економічних
параметрів закладів освіти до
бюджету 2015 року
Показники економічного і
соціального розвитку освіти на 2015
рік
Формування мережі закладів освіти
району на 2014-2015 роки
Звіт з праці ф. №1 – ПВ (місячна)

8.

Звіт з праці – №1-ПВ (квартальна)

9.

Заява-розрахунок Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності
Звіт 1 ПО (відділ економіки)

2.
3.
4.

5.

6.

10.

Кому відправлено

Термін виконання

Відповідальний

Департамент

До 25 числа
щокварталу
Термін РФУ

Винограденко О.В.
Головня О.В.
Винограденко О.В.
Цебенко О.О.
Цебенко О.О.

РФУ
РФУ

Щоквартально

Внутрішня
документація

Листопад

Винограденко О.В.
Цебенко О.О.

Департамент

Квітень

Винограденко О.В.
Цебенко О.О.

Департамент

Вересень

Цебенко О.О.

Обласне статистичне
управління
Обласне статистичне
управління
Фонд зайнятості

До 7 щомісяця

Сучкова В.І.

До 7 щоквартально

Сучкова В.І.

Департамент

До 21 січня

щомісячно

Відмітка про
виконання

Іванова Л.М.
Сучкова В.І.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

Звіт по соцстрахуванню зв’язку з
непрацездатністю
Звіт про нарахування страхових
внесків та витрачення коштів
Звіт про заборгованость за
бюджетними коштами (ф. №7д, 7м)
План по мережі, штатах і
контингентах на 2014 рік
Податковий звіт про використання
коштів неприбутковими установами
Прийом та аналіз тарифікаційних
списків і штатних розписів закладів
освіти. Звіт по зведеній тарифікації
працівників начальних закладів.
Розрахунки планів асигнувань
закладів освіти Дергачівського
району
Складання бюджетних запитів
начальних закладів на 2015 рік
Бюджет закладів освіти по радах,
помісячний розподіл районного
бюджету
Кошториси закладів освіти, звітна
відомість по кошторисах на 2014 рік
Квартальна, річна фінансова звітність

Звіт про суми нарахованої заробітної
плати застрахованих осіб та суми
нарахованого єдного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до органів

Фонд соцстраху

До 20 щорічно
До 20 щоквартально
До 25 щорічно

Іванова Л.М.

До 08 числа

Жмаченко Н.Ю.

До 01.05.

Цебенко О.О.

До 20 щоквартально

Іванченко Н.М.

Департамент

До 01 жовтня

Винограденко О.В.
Цебенко О.О.

РФУ
Навчальні заклади
району
РФУ

Січень
Лютий

Винограденко О.В.
Цебенко О.О.

Терміни РФУ

РФУ

Терміни РФУ

Винограденко О.В.
Цебенко О.О.
Винограденко О.В.
Цебенко О.О.

РФУ
УДКСУ

Січень
Лютий
До 07 щоквартально

Пенсійний фонд

До 20 щомісячно

Фонд соцстраху від
нещасних випадків на
виробництві
УДКСУ, РФУ
РФУ
Податкова інспекція

Іванова Л.М.

Винограденко О.В.
Цебенко О.О.
Покусай Ю.В.
Жмаченко Н.Ю.
Головня О.В.
Богуцька С.В.
Гарбузова С.М.
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23.
24.

25.

ПФУ на 2014 рік
Звіт про перерахування прибуткового
податку
Звіт про виконання кошторису
установи по бюджетних
асигнуваннях
Нарахування зарплати та інших
виплат працівникам навчальних
закладів

Податкова інспекція
РФУ

До 20 щорічно
Щорічно

Гарбузова С.М.
Цебенко О.О.

До 15 щомісяця
До 28 щомісяця

Розрахункова група

26.

Кошториси по спец рахунку

РФУ

Терміни РФУ

Цебенко О.О.

27.

Зведений кошторис по спец рахунку
по навчальним закладам

РФУ

Терміни РФУ

Цебенко О.О.

28.

Форма № 5-6 до балансу рух
основних засобів
ЗМТП звіт про залишки та витрати
матеріалу
Проведення інвентаризації активів та
зобов’язань

УДКСУ

Річна

районне статистичне
управління
Заклади освіти та
відділ

Річний

Аксьонова Н.В.
Свічкар О.М.
Свічкар О.М.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

Розшифровки по кодах економічної
класифікації (до фінансового звіту)
Звіт з перерахунку прибуткового
податку ф. 1-ДФ
Звіт по енергоносіях
Аналіз надання субвенцій місцевими
радами на утримання ДЮСШ

Листопад

РФУ

Щоквартально

Податкова інспекція

До 20 числа
щоквартально
Щоквартально
Щомісячно

Департамент
РФУ

Богуцька С.В.
Головня О.В.
Маслій В.В.
Сурженко І.В.
Аксьонова Н.В.
Свічкар О.М.
Жмаченко Н.Ю.
Цебенко О.О.
Гарбузова С.М.
Жмаченко Н.Ю.
Цебенко О.О.
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Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної групи відділу освіти
Інформація від відділу
освіти до навчальних
закладів

Строки
подання

1
Нормативні документи з
фінансових питань, з питань
складання мережі
загальноосвітніх шкіл,
інтернатів, дошкільних,
позашкільних закладів освіти

2

Інструкції для складання
статичної звітності

Інформація від відділу
освіти до відділу економіки
та фінансування
Департаменту
3
Оперативна інформація по
фінансуванню рай(міськ)
відділу освіти за І квартал,
півріччя, 9 місяців, рік
Мережа загальноосвітніх
шкіл, дошкільних,
позашкільних закладів освіти
Зведені тарифікаційні списки
відділу освіти

Згідно з
графіком
МО

Уточнення планових
показників залучення
позабюджетних надходжень
навчальними закладами
Звіт з праці (1-ПО)

Інформація щодо
заборгованості із виплати
заробітної плати
працівникам закладів освіти
по району
Інформація щодо
заборгованості по

Строки
подання

Відповідальний

Кому
надсилати

Відмітка про
виконання

4
до 25 числа
наступного
за звітнім
періодом
місяця
вересень

5
Винограденко
О.В.

6
Харченко В.В.

7

Цебенко О.О.

Дригайло С.О.

до 1 жовтня

Цебенко О.О.
Винограденко
О.В.
Головня О.В.

Харченко В.В.

до 21 лютого

Сучкова В.І.

Шапошнікова
Н.А.

щотижня

Іванова Л.М.

Шапошнікова
Н.А.

щотижня

Жмаченко Н.Ю.

Шапошнікова
Н.А.

щокварталу
до 23 числа

Харченко В.В.

енергоносіях закладів освіти
Інформація щодо організації
безкоштовного гарячого
харчування учнів 1-4 класів
та пільгового контингенту по
району

остання
п’ятниця
кожного
місця

Сурженко І.В.

Шапошнікова
Н.А.

8 Організація роботи групи централізованого господарчого обслуговування навчальних закладів
№ з/п

1

2
3

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний
за виконання

10.01.14.

Смолякова О.О.

Січень

Завершити накопичення та аналіз даних щодо
матеріально – технічного стану приміщень шкільних
освітніх закладів району та дефектних актів на об’єкти ,
що підлягають ремонту
Підготовка та здача до Департаменту науки і освіти звіту
про залучення позабюджетних коштів
Підготовка та здача до ДНО звіту про використання
енергоносіїв освітніми установами району

4

Заключити, перезаключити та пролонгувати договора з
теплопостачальними організаціями

5

До районного статистичного управління підготувати та
здати такі звіти:
- Форма №11-МТП - звіт про результати використання
палива, теплоенергіі та електроенергії

До 15.01.14
щоквартально
до 15.01.14 числа
щоквартально
20.01.14.
До 20.01.14.
піврічна

Відмітка про
виконання

Петренко С.В.
Петренко С.В.
Трипольський
С.Б.
Петренко С.В.
Петренко С.В.

до 20.01.14. річна
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6

7
8

9

10

11

12
13
14

- Форма №1- житлофонд
- Форма №1-ТЕП - звіт про постачання тепло енергії
Провести перспективні розрахунки по залученню
позабюджетних коштів по загальноосвітніх закладах на
2013 рік
Здача звітів до енергопостачальних організацій району:
- Дергачівська філія ВАТ «Харківгаз»
- Дергачівська філія ВАТ «Харківобленерго»
Скласти план проведення капітального та поточного
ремонтів в освітніх закладах району на 2013 рік.
Направити до РР та РДА листи клопотання щодо
фінансування пріоритетних заходів по зміцненню
матеріально-технічної бази закладів освіти згідно
Програми економічного і соціального розвитку району.
Прийняття Інформації про матеріально – технічний стан
закладу освіти на 2013 р від закладів освіти.
Провести нараду з заступниками директорів по
господарчій діяльності (завгоспами) про підсумки
роботи навчальних закладів у 2013 році та основні
напрямкам роботи на 2014 рік
Обрахунок затвердженого Бюджету на використання
енергоносіїв на 2014 рік
Довести
розрахунки
лімітів
на
використання
енергоносіїв до керівників навчальних закладів
Забезпечити дійовий нагляд за дотриманням
в

До 20.01.14. річна
20.01.14.

Петренко С.В.

27.01.14.
20.01.14.

Петренко С.В.

До 28.01.14

30.01.14.

До 31.01.14

31.01.14.
При затверджені
бюджету
При затверджені
бюджету
Постійно

Смолякова О.О.
Трипольський
С.Б.
Трипольський С.Б
Трипольський
С.Б.
Данильченко
Ю.В.
Смолякова О.О.
Петренко С.В.
Петренко С.В.
Петренко С.В.
Данильченко
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навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування
та форм власності, належного рівня технологічної
дисципліни, норм та вимог з охорони праці і пожежної
безпеки
15
16
17

1

2

3
4
5

Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Подача до ДНО звіту про проходження опалювального
сезону
Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ
Лютий
Забезпечити дійовий нагляд за дотриманням в
навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування
та форм власності, належного рівня технологічної
дисципліни, норм та вимог з охорони праці і пожежної
безпеки.
Про стан травматизму у побуті та під час навчальновиховного процесу серед працівників та учнів
(вихованців) навчальних закладів області за 2013 рік та
організацію роботи з охорони праці у 2014 році
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами Дергачівського району.
Ведення обліку залучення та використання
позабюджетних коштів закладами освіти.
Підготовка та здача звіту по
електроенергії до
Дергачівської філії ВАТ «Харківобленерго»

Ю.В.

Протягом місяця

Смолякова О.О.
Запорожський
Р.О.

щодня

Смолякова О.О.

щодня

Запорожський
Р.О.

постійно

Данильченко
Ю.В.

05.02.2014

Данильченко
Ю.В.
Поставнича Л.В.

протягом
місяця

Петренко С.В.

протягом місяця

Петренко С.В.

21.02.14.

Петренко С.В.
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6
7
8
9

1

2

3

Підготовка та здача звіту по використанню природного
газу до Дергачівської філії ВАТ «Харківгаз»
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Подача до ДНО звіту про проходження опалювального
сезону
Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ
Березень
Підготовка та затвердження плану заходів по
проведенню санітарно – екологічного двомісячника
«Зелена весна 2014»
Забезпечити дійовий нагляд за дотриманням в
навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування
та форм власності, належного рівня технологічної
дисципліни, норм та вимог з охорони праці і пожежної
безпеки.
Підготовка та здача звіту по електроенергії до
Дергачівської філії ВАТ «Харківобленерго»

4

Підготовка та здача звіту по використанню
природного газу до Дергачівської філії ВАТ «Харківгаз»

5

Контроль за проведенням весняного обстеження стану
будівель та споруд в навчальних закладах, незалежно від
їх підпорядкування та форм власності

25.02.14.

Петренко С.В.

протягом місяця

Смолякова О.О.

щодня

Смолякова О.О.

щодня

Запорожський
Р.О.

07.03.14.

Трипольський
С.Б.
Смолякова О.О.

постійно

Данильченко
Ю.В.

21.03.14.

Петренко С.В.

25.03.14.

Петренко С.В.

З 25.03.14. по
31.03.14.

Трипольський
С.Б.
Данильченко
Ю.В.
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6
7
8
9
10
11

1

2

Проведення
контрольних
перевірок
енергозбереження в навчальних закладах району.

стану

Ведення обліку споживання енергоносіїв
освітніми закладами Дергачівського району.
Ведення обліку залучення та використання
позабюджетних коштів закладами освіти.
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Подача до ДНО звіту про проходження опалювального
сезону
Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ
Квітень
Ведення обліку та використання позабюджетних коштів
закладами освіти, підготовка та здача квартального звіту
до ДНО.
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами, підготовка до квартального звіту та здача до
ДНО.

3

Провести нараду з заступниками директорів по
господарчій діяльності (завгоспами), про підсумки
роботи за І кв. 2014 р.

4

Підготовка та здача звіту по електроенергії
Дергачівської філії ВАТ «Харківобленерго»

до

постійно
протягом
місяця
протягом
місяця

Трипольський
С.Б.
Петренко С.В.
Петренко С.В.
Петренко С.В.

протягом місяця

Смолякова О.О.

щодня

Смолякова О.О.

щодня

Запорожський
Р.О.

15.04.14.

Петренко С.В.

до 16.04.14.

Петренко С.В.

17.04.14.

22.04.14.

Трипольський
С.Б.
Смолякова О.О.
Петренко С.В
Данильченко Ю.В
Петренко С.В.
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5
6
7
8

1

2

3
4
5

Підготовка та здача звіту по використанню природного
газу до Дергачівської філії ВАТ «Харківгаз»
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Подача до ДНО звіту про проходження опалювального
сезону
Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ
Травень
Забезпечити дійовий нагляд за дотриманням в
навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування
та форм власності, належного рівня технологічної
дисципліни, норм та вимог з охорони праці і пожежної
безпеки.
Про заходи щодо підготовки навчальних закладів району
до нового 2013-2014 навчального року та про
попередження травматизму при проведенні капітального
та поточного ремонту влітку 2013 року.
Зібрати та узагальнити інформацію по закладах освіти,
про потребу в забезпеченні підготовки закладів до
нового навчального року та опалювального сезону.
Збір інформації про потребу в підвозі учнів та вчителів
на 2012 – 2013 навчальний рік
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами

25.04.14.

Петренко С.В.

Протягом місяця

Смолякова О.О.

щодня

Смолякова О.О.

щодня

Запорожський
Р.О.

постійно

Данильченко
Ю.В.

07.05.2014

Данильченко
Ю.В.

07.05.14.
до 15.05.14
протягом місяця

Трипольський
С.Б.
Смолякова О.О.
Запорожський
Р.О.
Петренко С.В.
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6
7
9
10

1

2
3
4
5
6

Ведення
обліку
залучення
та
використання
позабюджетних коштів закладами освіти
Підготовка та здача звіту по електроенергії
до Дергачівської філії ВАТ «Харківобленерго»
Подача звітів в ГУОН по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Подача до ГУОН Інформації щодо кількості автобусів
які вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до
ЗНЗ
Червень
Здійснити
інвентаризацію
засобів
енергоносіїв,газосигналізаторів,манометрів
термометрів.

обліку
та

Заключити угоду на проведення перевірки опору
заземлення та блискавко захисту.
Заключити угоду на проведення перевірки та чистки
димоходів і вентканалів.
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами.
Ведення
обліку
залучення
та
використання
позабюджетних коштів закладами освіти
Підготовка та здача звіту по електроенергії до
Дергачівської філії ВАТ «Харківобленерго»

7

Провести закупівлю твердого палива.

8

Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним

протягом місяця

Петренко С.В.

21.05.14.

Петренко С.В.

протягом місяця
щодня

13.06.14.

16.06.13.
17.06.14.

Смолякова О.О.
Запорожський
Р.О.

Трипольський
С.Б.
Смолякова О.О.
Петренко С.В.
Трипольський
С.Б.
Трипольський
С.Б.

протягом місяця

Петренко С.В.

протягом місяця

Петренко С.В.

20.06.14.

Петренко С.В.

27.06.14.

Трипольський
С.Б.
Смолякова О.О.

Протягом місяця
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ремонтам, автотранспорту, пандусам

Запорожський
Р.О.

Липень

1

2
3
4

Заключити договір на ремонт та держ. повірку засобів
обліку енергоносіїв, манометрів, газосигналізаторів, та
термометрів.
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами Дергачівського району
Ведення
обліку
залучення
та
використання
позабюджетніх коштів
Підготовка та здача звіту по електроенергії
до
Дергачівського філіалу ВАТ «Харківобленерго»

5

Провести нараду з заступниками директорів по
господарчій діяльності (завгоспами) про стан підготовки
закладів освіти району до нового навчального року та
опалювального сезону.

6

Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Серпень

1

Підготувати та провести огляд – конкурс на кращу
підготовку закладів освіти до нового навчального року

11.07.14.

Трипольський
С.Б.
Петренко С.В.
Смолякова О.О.

протягом місяця

Петренко С.В.

протягом місяця

Петренко С.В.

21.07.14.

Петренко С.В.

23.07.14.

Трипольський
С.Б.
Данильченко
Ю.В.
Петренко С.В.
Смолякова О.О.

Протягом місяця

Смолякова О.О.

01.08.14.-15.08.14.

Трипольський
С.Б..
Данильченко
Ю.В.
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Смолякова О.О.
3
4
5
6

1

2
3
4
5
6

Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами Дергачівського району
Ведення
обліку
залучення
та
використання
позабюджетних коштів
Підготовка та здача звіту по електроенергії
до Дергачівської філії ВАТ «Харківобленерго»
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Вересень

Підвести підсумки
переможців

огляду

конкурсу,

протягом
місяця
протягом
місяця

Петренко С.В.

21.08.14.

Петренко С.В.

Протягом місяця

Трипольський
С.Б.

визначити

Ведення
обліку
залучення
та
використання
позабюджетних коштів
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами Дергачівського району
Підготовка та здача звіту по електроенергії
до Дергачівської філії ВАТ «Харківобленерго»
Контроль за проведенням осіннього обстеження стану
будівель та споруд в навчальних закладах, незалежно від
їх підпорядкування та форм власності
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам

Петренко С.В.

05.09.14.
протягом
місяця
протягом
місяця
19.09.14.
З 23.09.14. по
30.09.14.
Протягом місяця

Трипольський
С.Б.
Смолякова О.О.
Данильченко
Ю.В.
Петренко С.В.
Петренко С.В.
Петренко С.В.
Трипольський
С.Б. Данильченко
Ю.В.
Трипольський
С.Б.
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7

1
2

3

4
5
6
7
8
9

Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ
Жовтень

Щодня

Запорожський
Р.О.

Трипольський
Провести збір актів обстеження будівель та споруд від
01.10.14. – 15.10.14. С.Б.
навчальних закладів
Данильченко Ю.В
Контроль по підготовці та початку опалювального
Трипольський
Протягом місяця
сезону в закладах освіти
С.Б.
Забезпечити дійовий нагляд за дотриманням в
навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування
Данильченко
та форм власності, належного рівня технологічної
Постійно
Ю.В.
дисципліни, норм та вимог з охорони праці і пожежної
безпеки.
Ведення
обліку
залучення
та
використання
Протягом
Петренко С.В.
позабюджетних коштів
місяця
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
Протягом
Петренко С.В.
закладами Дергачівського району
місяця
Підготовка та здача звіту по електроенергії
21.10.14.
Петренко С.В.
до Дергачівської філії ВАТ «Харківенерго»
Підготовка та здача звіту по використанню природного
27.10.14.
Петренко С.В.
газу до Дергачівської філії ВАТ «Харківгаз»
Смолякова О.О.
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
Протягом місяця
Запорожський
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Р.О.
Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
Запорожський
Щодня
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ
Р.О.
Листопад
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

Збір дефектних актів на предмет потреби в проведенні
поточних та капітальних ремонтів в закладах освіти 03.11.14. – 14.11.14.
району на 2014 рік.
Ведення
обліку
залучення
та
використання
протягом
позабюджетних коштів
місяця
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
протягом
закладами Дергачівського району
місяця
Підготовка та здача звіту по електроенергії
21.11.14.
до Дергачівської філії ПАТ «Харківенерго»
Підготовка та здача звіту по використання природного
газу до Дергачівської філії ПАТ «Харківгаз»
Підготовка, обрахунків бюджету на 2014 рік
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ
Підготовка розрахунків витрат по автотранспорту для
бюджету на 2014 рік
Грудень
Скласти та подати на узгодження фінансову пропозицію
на ремонтно-будівельні роботи
Підготовка та здача звіту по електроенергії
до Дергачівської філії ВАТ «Харківенерго»

Трипольський
С.Б.
Смолякова О.О.
Петренко С.В.
Петренко С.В.
Петренко С.В.

25.11.14.

Петренко С.В.

До 30.11.14.

Петренко С.В.

Протягом місяця
щодня
До 30.11.14.

Смолякова О.О.
Запорожський
Р.О.
Запорожський
Р.О.

08.12.14.

Трипольський С.Б
Смолякова О.О.

22.12.14.

Петренко С.В.
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3
4
5
6
7
8

9

10
11

Підготовка та здача звіту по використання природного
газу до Дергачівської філії ВАТ «Харківгаз»
Ведення
обліку
залучення
та
використання
позабюджетних коштів
Ведення обліку споживання енергоносіїв освітніми
закладами Дергачівського району
Заключити договір на споживання та транспортування
природного газу з ПАТ «Харківгаз» по освітнім
закладам, які знаходяться на балансі відділу освіти.
Заключити додаткову угоду на постачання природного
газу
Пролонгувати договори на постачання теплової енергії з
теплопостачальною організацією.
Забезпечити дійовий нагляд за дотриманням в
навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування
та форм власності, належного рівня технологічної
дисципліни, норм та вимог з охорони праці і пожежної
безпеки.
Подача звітів в ДНО по капітальним та поточним
ремонтам, автотранспорту, пандусам
Подача до ДНО Інформації щодо кількості автобусів які
вийшли на маршрут та здійснюють підвіз учнів до ЗНЗ

27.12.14.
протягом
місяця
протягом
місяця

Петренко С.В.
Петренко С.В.
Петренко С.В.

До 30.12.14.

Петренко С.В.

До 30.12.14.

Петренко С.В.

До 30.12.14.

Петренко С.В.

постійно
Протягом місяця
щодня

Данильченко Ю.В
Смолякова О.О.
Запорожський
Р.О.
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9. Інформаційно-аналітичне забезпечення кадрової роботи

Показники ІІІ порядку
Якісний та
склад
службовців

Кадрове
забезпечен
ня

кількісний
державних

Якісний та кількісний
склад осіб, зарахованих до
кадрового резерву на
посади
державних
Наявне
службовців
кадрове
Якісний та кількісний
забезпечен
склад
працівників,
ня
професійне навчання
Кількісний та якісний
склад
державних
службовців та посадових
осіб
місцевого
самоврядування,
які
займають
посади
керівників та спеціалістів

Рік

Квартал

Показники
ІІ порядку

Відділ освіти
Місяць

Показники
І порядку

Навчальні
заклади

Рік

Періодичність збирання даних

Місяць

Рівень управління освітою

Квартал

9.1Показники моніторингу якості кадрового забезпечення

Інструментарій Відповідальний

Управлінське
рішення/
висновки

Форми ОДА

Головний
спеціаліст

Інформація до
Департаменту
науки і освіти
ОДА

Форми ОДА

Головний
спеціаліст

Інформація до
Департаменту
науки і освіти
ОДА

31.01

Форма 6-ПВ

Головний
спеціаліст

Звіт до
облстат
управління

08.01

Форма 9-ДС

Головний
спеціаліст

Звіт до
облстат
управління

10.01

10.01
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Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Відділ освіти
Рік

Показники
І порядку

Навчальні
заклади
Квартал

Періодичність збирання даних

Місяць

Рівень управління освітою

Інструментарій Відповідальний

Кількість
державних
службовців,
які
є
кандидатами (докторами)
наук

05.10

Формування
резерву

До
20.11

Форми ОДА

Головний
спеціаліст

15.03
01.05
15.12

Форми ОДА

Головний
спеціаліст

Форми ОДА

Головний
спеціаліст

кадрового

Стан кадрової роботи
відділу
освіти
(інформаційно-аналітичні
матеріали)
Наявність
посад
службовців

до
25

вакантних
державних

Кадрове
Наявне
База даних керівників
забезпечен
кадрове
навчальних закладів
ня закладів забезпечен
освіти
ня

до 5

01.11

Форма №КН,
ДН

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

Головний
спеціаліст

Управлінське
рішення/
висновки

Звіт до
облстат
управління
Інформація до
Департаменту
науки і освіти
ОДА
Інформація до
Департаменту
науки і освіти
ОДА
Інформація до
Департаменту
науки і освіти
ОДА
Узагальнена
інформація
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База даних випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
рекомендовані до вступу у
вищі навчальні заклади
педагогічного профілю за
цільовими направленнями
База даних випускників
вищих
навчальних
закладів, які прибули за
призначенням
до
навчальних закладів
Відомості
про
педагогічних працівників
навчальних
закладів
району (міста), які є
кандидатами (докторами)
наук
Ювілейні дати керівників
навчальних закладів
Ювілейні дати навчальних
закладів

Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Відділ освіти
Рік

Показники
І порядку

Навчальні
заклади
Квартал

Періодичність збирання даних

Місяць

Рівень управління освітою

Інструментарій Відповідальний

Управлінське
рішення/
висновки

Узагальнена
інформація
15.06

05.09

01.10

01.11
01.11

Форми
Департаменту

Форми
Департаменту

Форми
Департаменту
Форми
Департаменту
Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

Головний
спеціаліст
Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація
Узагальнена
інформація
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Якісний
склад
педагогічних працівників
дошкільних,
загальноосвітніх
та
позашкільних навчальних
закладів
Якісний склад керівників
дошкільних, позашкільних
та
загальноосвітніх
навчальних закладів
База даних керівників
дошкільних, позашкільних
та
загальноосвітніх
навчальних закладів та їх
заступників
База
даних
вчителів
загальноосвітніх шкіл, які
мають загальну середню
освіту

01.11

01.11

Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Відділ освіти
Рік

Показники
І порядку

Навчальні
заклади
Квартал

Періодичність збирання даних

Місяць

Рівень управління освітою

Інструментарій Відповідальний

Форми
Департаменту

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

Управлінське
рішення/
висновки

Узагальнена
інформація

Узагальнена
інформація
Узагальнена
інформація

Узагальнена
інформація
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База
даних
вчителів
загальноосвітніх шкіл, які
працюють не за фахом
(мають
середню
спеціальну
педагогічну
освіту та непедагогічну
освіту, вищу педагогічну
та вищу непедагогічну
освіту)
Відомості про кількість
педагогічних працівників
навчальних закладів, які
навчаються заочно
Відомості
про
педагогічних працівників
навчальних закладів, які
працюють
за
сумісництвом
Відомості
про
педагогічних працівників
пенсійного
віку
у
навчальних закладах
Відомості
про
педагогічних працівників
передпенсійного віку у
навчальних закладах

Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Відділ освіти
Рік

Показники
І порядку

Навчальні
заклади
Квартал

Періодичність збирання даних

Місяць

Рівень управління освітою

Інструментарій Відповідальний

Управлінське
рішення/
висновки

Узагальнена
інформація
01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація
Узагальнена
інформація

Узагальнена
інформація
Узагальнена
інформація
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Плинність педагогічних
працівників в навчальних
закладах
База даних педагогічних
працівників,
які
є
учасниками бойових дій
Пропозиції
про
відзначення
кращих
працівників
навчальних
закладів до нагородження
їх відомчими нагородами
Відомості про підсумки
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
навчальних закладів
Відомості
про
педагогічних працівників
навчальних закладів, які
відзначені державними та
відомчими нагородами
Інформація
про
стан
роботи з кадрами в районі
Забезпечення
житлом
педагогічних працівників до 10
навчальних закладів

Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Рік

Показники
І порядку

Відділ освіти

Квартал

Періодичність збирання даних

Навчальні
заклади
Місяць

Рівень управління освітою

Інструментарій Відповідальний

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

15.06

Наказ
МОНМСУ
№605 від
13.07.2009 р.

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Островерх О.І.

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

Форми
Департаменту

Головний
спеціаліст

01.11

до
15

Управлінське
рішення/
висновки

Узагальнена
інформація
Узагальнена
інформація
Узагальнення
інформація,
підготовка
проекту
наказів
Узагальнена
інформація
Узагальнена
інформація

Узагальнена
інформація
Узагальнена
інформація,
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Кадрове
забезпечен
ня закладів
освіти

Формуван
ня
кадрового
резерву

Соціальний
захист
педагогічних працівників
закладів освіти району
Погодження списків осіб,
зарахованих до кадрового
резерву посадових осіб
органів
місцевого
самоврядування
База
даних
осіб,
зарахованих до групи
дієвого резерву на посади
керівників
навчальних
закладів
База
даних
осіб,
зарахованих до групи
дієвого резерву на посади
керівників
державних
підприємств
Список осіб, зарахованих
до кадрового резерву на
посади
керівників
навчальних закладів та їх
заступників

Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Відділ освіти
Рік

Показники
І порядку

Навчальні
заклади
Квартал

Періодичність збирання даних

Місяць

Рівень управління освітою

Інструментарій Відповідальний

01.11

Форми
Департаменту

01.12

Постанова
КМУ № 1912
від 18.10.1999

Форми ГУОН

01.11

Головний
спеціаліст

Управлінське
рішення/
висновки

Узагальнена
інформація
База даних

Головний
спеціаліст

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

База даних
20.12

01.11

Форми ОДА

Форми ГУОН

Головний
спеціаліст

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація
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Кадрове
забезпечен
ня закладів
освіти

Звернення
громадян

Інформація
про
стан
виконання Закону України
“Про звернення громадян”
у районі (місті)
Звіт
за
показниками
Класифікатора
у
порівнянні з відповідним
періодом минулого року

Заявка
на
додаткову
потребу в педагогічних
кадрах
на
наступний
навчальний
рік
для
навчальних закладів
Складання
планів
Перспекти регіонального замовлення
Кадрове
на
педагогічні
та
вне
забезпечен
інженерно-педагогічні
кадрове
ня закладів
забезпечен кадри
освіти
ня
Інформація про кількість
вакантних
посад
в до 25
навчальних закладах
Інформація про необхідну
кількість
цільових
направлень випускникам
шкіл до педагогічних ВНЗ

до
5.01
5.07

01.11

Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Рік

Показники
І порядку

Відділ освіти

Квартал

Періодичність збирання даних

Навчальні
заклади
Місяць

Рівень управління освітою

Форми ГУОН

Узагальнена
інформація до
ОДА

Форми ГУОН

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

01.03

Форми ГУОН

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

01.12

Форми ГУОН

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

20.08
01.09

Форми-запити
ГУОН

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

05.09

Форми-запити
ГУОН

Головний
спеціаліст

Узагальнена
інформація

До
2.01
2.04
2.07
2.10

10.01
15.08

16.07

до 30

Управлінське
рішення/
висновки

Головний
спеціаліст

10.01

01.03
01.11

Інструментарій Відповідальний
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Інформація
про
результати вступу молоді
із сільської місцевості до
вищих
навчальних
закладів
педагогічного
профілю

10.09

Рік

Квартал

Показники ІІІ порядку

Місяць

Показники
ІІ порядку

Відділ освіти
Рік

Показники
І порядку

Навчальні
заклади
Квартал

Періодичність збирання даних

Місяць

Рівень управління освітою

15.09

Інструментарій Відповідальний

Форми ГУОН

Головний
спеціаліст

Управлінське
рішення/
висновки

Узагальнена
інформація

9.2. Організація роботи з державними службовцями
відділу освіти районної державної адміністрації
№№
з/п
2.1.
2.3.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Строк
Відповідальні за
виконання
виконання
І1. Формування кадрового резерву на посади державних службовців
Складання плану роботи з кадровим резервом на посади державних
Січень 2014
Головний спеціаліст
службовців у відділі освіти на 2014 рік
Збір та узагальнення статистичної інформації з кадрових питань:
Головний спеціаліст
якісний і кількісний склад осіб, зарахованих до кадрового резерву
10 січня 2014
на посади державних службовців відділу освіти
Перегляд складу діючого кадрового резерву на посади державних
ЖовтеньГоловний спеціаліст
службовців
листопад 2014
Формування кадрового резерву на посади державних службовців на
Грудень 2014
Головний спеціаліст
2014 рік
Складання плану роботи з кадровим резервом на посади державних
Грудень 2014
Головний спеціаліст
службовців відділу освіти на 2015 рік
Організація постійної роботи з працівниками, зарахованими до Протягом року
Головний спеціаліст
кадрового резерву, на засадах складання та виконання особистих
Заходи

Відмітка про
виконання
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2.9.
2.10.
2.11.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

планів, періодичного навчання та підвищення кваліфікації у
відповідних навчальних закладах, участі у роботі семінарів, нарад,
конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і
структурних підрозділів, стажування, виконання обов’язків
державного службовця, на посаду якого зараховано працівника до
кадрового резерву, залучення до розгляду відповідних питань,
проведення перевірок, службових розслідувань, розроблення
проектів нормативно-правових актів.
Контроль за виконанням плану роботи з кадровим резервом на Протягом року
посади державних службовців за 2014 рік
Контроль за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих Протягом року
до кадрового резерву
Розгляд на нарадах з керівниками навчальних закладів питань щодо Протягом року
якісного складу педагогічних працівників та кадрового резерву на
керівну посаду та роботу з кадровим резервом керівних кадрів
ІІ. Формування складу державних службовців
Аналіз якісного складу державних службовців
Січень 2014
Здійснення добору на державну службу відповідно до вимог Закону
При
України „Про державну службу” та з урахуванням вимог Довідника
необхідності
типових
професійно-кваліфікаційних
характеристик
посад
державних службовців
Проведення роботи щодо вивчення особистих, професійних і
При
ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних
необхідності
службовців, попередження їх про встановлені законодавством
обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу
Робота конкурсної комісії Головного управління освіти і науки
Протягом року
Організація погодження призначення на посади керівників
При
навчальних закладів
необхідності
Внесення пропозицій щодо присвоєння чергових рангів державним
При
службовцям, оформлення відповідних записів в трудових книжках
необхідності
Внесення пропозицій щодо встановлення надбавки за вислугу років
При
до посадового окладу
необхідності
Забезпечення своєчасної та якісної підготовки документів щодо
При

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
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3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.

3.9.4.

продовження терміну перебування на державній службі
Збір та узагальнення статистичної інформації з кадрових питань:
Якісний і кількісний склад державних службовців
Якісний та кількісний склад працівників, професійне навчання
(статистична форма 6-ПВ)
Кількісний та якісний склад державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та
спеціалістів (статистична форма 9-ДС)
Кількість державних службовців, які є кандидатами (докторами)
наук

необхідності
10.01
31.01

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

08.01
05.10
Щоквартально
до 25
до 20 листопада

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

3.9.5.

Стан кадрової роботи (інформаційно-аналітичні матеріали)

3.9.6.

Формування кадрового резерву на посади начальника та заступника
Головний спеціаліст
начальника на 2014 рік
Наявність вакантних посад державних службовців
Щомісячно до 5
Головний спеціаліст
Погодження списків осіб, зарахованих до кадрового резерву
Головний спеціаліст
посадових осіб органів місцевого самоврядування (постанова КМУ
01.12
від 18.10.1999 № 1912)
Робота з резервом керівних кадрів:
- збір інформації;
Грудень 2014
- навчання
ІІІ. Запобігання та профілактика корупційних проявів серед державних службовців
Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання всіма
До 15 квітня
Головний спеціаліст
державними службовцями декларацій про доходи, зобов’язання
2014
фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за
кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї за 2013 рік
Попередження та реагування на кожний факт порушення
Протягом року
Головний спеціаліст
державними службовцями вимог Закону України “Про засади
запобігання і протидії корупції”
Надання на виконання вимог Закону України “Про засади
Щомісячно
Головний спеціаліст
запобігання і протидії корупції” та постанови Кабінету Міністрів
до 5 числа
України від 08.12.2009 №1422 «Питання запобігання та протидії

3.9.7.
3.9.8.

3.9.9.

4.1.

4.2.

4.3.
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4.4.

4.5.

4.5.1.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.7.
4.7.1.

5.1.

корупції в органах виконавчої влади» .
Надання на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
Щомісячно
Головний спеціаліст
08.12.2009 №1338 “Про заходи щодо посилення протидії корупції”
до 10 числа
інформації про кількість звернень щодо фактів корупції до
Головного управління по взаємодії з правоохоронними органами,
органами юстиції, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської
облдержадміністрації
Підготовка інформації з питань, що розглядаються на спільних
засіданнях колегії РДА та зборів адміністративно-господарського
Головний спеціаліст
активу району в 2014 році
Про стан додержання антикорупційного законодавства ДС та
Квітень
посадовими особами МСВ щодо Плану організації виконання Указу
Липень
Президента України від 27.10.2009 №870 «Про рішення Ради
Жовтень
національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року
Грудень
Головний спеціаліст
«Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів
державної влади у протидії злочинним проявам та корупції» (відділ
з питань запобігання та протидії корупції ОДА)
Розгляд на колегіях
Про стан роботи місцевих органів управління освітою з питань
виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії
І квартал
Головний спеціаліст
корупції” за І квартал 201; року.
Про стан роботи місцевих органів управління освітою з питань
виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії
ІІІ квартал
Головний спеціаліст
корупції”.
Розгляд на нарадах з керівниками навчальних закладів:
Про стан роботи місцевих органів управління освітою з питань
виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії
Липень
Головний спеціаліст
корупції” у І півріччі 2014 року
ІV. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців
Надання пропозицій до відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації щодо підвищення кваліфікації державних
до 10 квітня
Головний спеціаліст
службовців з питань боротьби з корупцією в Академії управління
2014
МВС України
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5.2.

5.3.
5.4.

7.1.
7.2.
7.3.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.4.1.
8.4.3.

Здійснення добору кандидатур для навчання у Харківському
регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України та до
магістратури державного управління Харківського національного
економічного університету та інших вищих навчальних закладів
Проведення аналізу потреби у професійному навчанні державних
службовців у 2014 році
Надання пропозицій щодо направлення державних службовців для
підвищення кваліфікації до Інституту підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові України та Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України

I півріччя 2014

Головний спеціаліст

Жовтеньгрудень 2014

Головний спеціаліст

Протягом року

Головний спеціаліст

Організація роботи з проведення олімпіад школярів «Обираю Березень 2014
професію державного службовця»
Аналітична та організаційна робота щодо залучення молоді до Протягом року
державної служби
Оновлення банку даних стосовно молодих державних службовців і Протягом року
молоді, що бажають працювати на державній службі, мають
відповідні особисті, професійні та інтелектуальні якості
VІ. Організація роботи зі зверненнями громадян
Організація та проведення особистого прийому громадян з
Щочетверга
особистих питань керівниками структурних підрозділів
Організація роботи зі зверненнями громадян
Постійно
Узагальнення інформації про стан виконання Закону України “Про Щоквартально
звернення громадян” у районі
до 5 січня та
до 5 липня
Підготовка проектів наказів з основної діяльності:
Про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками ІІ півріччя
Січень
2013 року
Про затвердження графіку прийому громадян на 2014 рік
Січень

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
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8.4.4.
8.5.

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.3.
9.4.

10.1.

Про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками І півріччя
Головний спеціаліст
Липень
2014 року
Підготовка для Департаменту науки і освіти ОДА звіту щодо стану
Щомісячно
Головний спеціаліст
роботи із зверненнями громадян
VII. Організація роботи з контрольними документами
Розгляд на колегіях питань:
Про стан роботи з контрольними документами центральних органів
Головний спеціаліст
виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови
ІІ квартал
обласної державної адміністрації у І півріччі 2014 році
Про стан роботи з контрольними документами центральних органів
Головний спеціаліст
виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови
IV квартал
обласної державної адміністрації у 2014 році.
Підготовка проектів наказів з основної діяльності:
Про стан роботи з контрольними документами центральних органів
Головний спеціаліст
виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови
Липень
обласної державної адміністрації у І півріччі 2014 року
Про стан роботи з контрольними документами центральних органів
Головний спеціаліст
виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови
Грудень
обласної державної адміністрації у ІІ півріччі 2014 року
Моніторинг стану роботи з контрольними документами
Квітень
центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та
Липень
Головний спеціаліст
дорученнями голови обласної державної адміністрації, районної
Жовтень
державної адміністрації.
Моніторинг стану виконання завдань, визначених актами і
Щомісячно
Головний спеціаліст
дорученнями Президента України
Проведення аналізу й узагальнення даних про стан роботи з Щоквартально
контрольними документами центральних органів виконавчої влади,
Головний спеціаліст
розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації
VIII Організація роботи з реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Організація роботи з підготовки відповідей на інформаційні запити
відносно публічної інформації, яка створена, отримана або
Постійно
Головний спеціаліст
знаходиться у володінні відділу освітирайонної державної
адміністрації до 09.05.2011 та після 09.05.2011 з дотриманням
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10.3.

строків розгляду запитів на інформацію, передбачених ст.20 Закону
України «Про доступ до публічної інформації»
Оприлюднення публічної інформації, передбаченої ч.1 ст.15 Закону
України «Про доступ до публічної інформації», яка створена,
отримана або знаходиться у володінні відділу освіти районної
державної адміністрації до 09.05.2011 та після 09.05.2011 на
власному веб-сайті.

Головний спеціаліст,
Іваненко Д.С.

10. Реалізація державних та обласних програм у галузі освіти
№
1.

2.

3.

4.

5.

Назва програми
Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»
(постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 №357).
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період
до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від
27.12.2006 № 1849).
Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної
освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів
України від 27.08.2010 № 785).
Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної
освіти на період до 2017 року (постанова Кабінету Міністрів
України від 13.04.2011 № 629).
Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на
2011-2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від
28.11.2011 № 1240)

Термін подання
інформації

Відповідальні

Щомісяця

Поставнича Л.В.

до 15.01

Поставнича Л.В.

До 01.01

Скрипка Н.В.

Щорічно
до 10.02

Сафарова І.В.

Щорічно до 01.02

Головний спеціаліст

Управлінське
рішення
Інформація
до
Департаменту науки і
освіти
Інформація до
Департаменту науки і
освіти
Інформація до
Департаменту науки і
освіти
Інформація до
Департаменту науки і
освіти
Інформація до
Департаменту науки і
освіти
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Державна цільова соціальна програма підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015
року (постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011
року № 561).
Державна цільова економічна програма «Створення в Україні
інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки (постанова
Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 447).
Державна цільова програма впровадження у навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на
період до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 року № 494).
Міжгалузева програма «Пізнай свою країну» на 2007-2012 роки
(спільний наказ Міністерства культури і туризму України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах
сім’ї, молоді та спорту України і Державного телебачення і
радіомовлення від 27.08.2007 № 49/765/3027/308).
Комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери (рішення
Харківської обласної ради від 03.02.2009 № 1103-V).
Програма збереження та розвитку мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку Харківської області на 2011-2015
роки (рішення Харківської обласної ради від 27.10.2011 № 248VI).
Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту
(цивільної оборони) Харківської області на 2011-2013 роки
(рішення Харківської обласної ради від 23.12.2010 № 31-VI).
Комплексна Програма профілактики правопорушень у
Харківській області на 2011-2015 роки (рішення Харківської
обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI).

Щорічно
до 10.02

Живолуп М.І.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Щорічно
до 10.02

Деменко Т.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Щорічно
до 10.02

Іваненко Д.С.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

До 01.02

Однокозова Т.І.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Скрипка Н.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Скрипка Н.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Поставнича Л.В.
Данильченко Ю.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Скрипка Н.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Щоквартально, до
10 числа місяця
наступного за
звітним періодом
Щорічно
до 01.06
Щоквартально, до 5
числа місяця
наступного за
звітним періодом
Щоквартально, до 1
числа останнього
звітного місяця
кварталу
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14.

Програма підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів по Харківській області на 20102014 роки (рішення Харківської обласної ради від 17.06.2010 №
1707-V).

15.

Обласна цільова Програма підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(рішення Харківської обласної ради від 15.09.2010 №1804-V).

16.

Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в
Харківській області на 2008-2012 роки (рішення Харківської
обласної ради від 17.04.2008 № 684 – V).

17.

18.

Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року
(рішення Харківської обласної ради від 23.12.2010 № 27 – VI).
Обласна Програма формування страхового фонду документації
на 2008-2012 роки (рішення Харківської обласної ради від
17.04.2008 № 686– V).

Щоквартально,
до 5 числа місяця
наступного за
звітним періодом
Щомісячно, до 5
числа місяця, що
настає за звітним
періодом
За запитом
Щоквартально, до 5
числа місяця
наступного за
звітним періодом
За запитом

Петренко С.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Поставнича Л.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

ПоставничаЛ.В.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Головний спеціаліст

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

Іванченко Н.М.

Інформація до
Департаменту науки і
освіти

11. Реалізація Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,
розпоряджень, доручень, наказів тощо
№
з/п
1.

2.

Термін подання
Відповідальний
інформації
Указ Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо
До 01.06
Живолуп М.І.
розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і
До 01.12
молоді».
Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи
Щороку
:Живолуп М.І.
щодо підвищення якості освіти в Україні».
До 01.06
до 15.06
до 01.09
Назва документа

Адресат
інформування
Департамент науки
і освіти
Департамент науки
і освіти
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3.

Указ Президента України від 12 травня 2009 року №299/2009 «Про заходи
щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної
ситуації в Україні» (патронат над сім’ями, в яких народилася трійня).

4.

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові
заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями»,
Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями».
Указ Президента України від 30.10.2001 № 1020/2001 «Про День
партизанської слави».
Указ Президента України від 14.08.2009 № 611/2009 «Про додаткові заходи
щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні».

5.
6.

7.

8.

9.

Указ Президента України від 27 квітня 2009 року № 272/2009 «Про
проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити.
Зберегти»,
наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2009 № 647 «Про
проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити.
Зберегти»,
наказ Головного управління освіти і науки від 04.09.2009 № 469 «Про
затвердження Плану організаційно-практичної роботи щодо виконання
заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської молодіжної акції
«Пам’ятати. Відродити. Зберегти» на 2009-2015 роки».
Указ Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 «Про заходи щодо
сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні»,
наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 367 «Про
сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні»,
лист ГУОН від 26.05.2008 № 01-10/2911.
Указ Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в

до 15.12
До 15.03
До 15.06
До 15.09
До 15.12
Щорічно
До 01.05
До 01.11

Волкова О.М,

Департамент науки
і освіти

Трипольський С.Б. Департамент науки
і освіти

До 19.09

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти
Департамент науки
і освіти

До 10.03
До 10.06
До 10.09
До 10.11
До 10.05

Скрипка Н.В.

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти

До 01.12

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти

До 01.08

Живолуп М.І.

Департамент науки
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі».
Указ Президента України від 19.11.2009 № 946/2009 «Про додаткові заходи
щодо визнання українського визвольного руху ХХ століття».
Указ Президента України від 27.01.2010 № 72/2010 «Про заходи, присвячені
150-й річниці від дня смерті Т.Г.Шевченка та перепоховання його в
Україні».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 167-р «Про
затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання».
Указ Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про
питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 «Про затвердження
Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»,
розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від
20.07.2000 № 679 «Про організацію виконання постанова Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 2000 р. «Про затвердження Інструкції з
обліку дітей і підлітків шкільного віку».
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про
затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 619-р «Про
затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою
відсталістю».
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243
«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів», розпорядження голови ХОДА від 27.11.2002 № 509
«Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002
р. № 1243».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 1036-р. "Про
затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері
інформаційних технологій на період до 2013 року".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р "Про

і освіти
Департамент науки
і освіти

До 01.03
До 01.06
До 01.09
До 01.11
До 07.03

Живолуп М,І.

Живолуп М.І.

Департамент науки
і освіти

До 01.03

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти
Департамент науки
і освіти

Скрипка Н.В.
До 08.01

Щорічно
До 20.04
До 20.12

Волкова О.М.

Департамент науки
і освіти

Щорічно
до 25.01

Сафарова І.В.

Департамент науки
і освіти

До 25.01

Іваненко Д.С.

Департамент науки
і освіти

До 25.05

Волкова О.М.

Департамент науки
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18.

19.

20.

21.

22.

затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період
до 2012 року".
Витяг з протоколу № 58 засідання Кабінету Міністрів України від
15.08.2011. П.1. "Про проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про
затвердження
Порядку
організації
інклюзивного
навчання
у
загальноосвітніх навчальних закладах".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1494-р «Про
затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на
постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної
спадщини».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1622р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року»,
наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2010 №20 «Про
затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009
р. № 1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 382-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного
розвитку на період до 2015 року».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 199-р «Про
заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років та її учасників на 2011-2015 роки», наказ ГУОН від 30.03.2011 № 186
«Про затвердження Плану заходів з учнівською і студентською молоддю з
увічнення памяті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її
учасників на 2011-2015 роки».
Доручення Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 № 11273/110/1-08 до
листа Державного комітету України у справах національностей та релігій
віл 02.02.2010 № 6/3-7-35 «Про виконання плану заходів щодо запобігання
проявам расизму, ксенофобії та дискримінації в українському суспільстві на
2010-2012 роки»,

і освіти

До 03.12

Скрипка Н.В.

До 10.12

Департамент науки
і освіти

Департамент науки
і освіти
Скрипка Н.В.
Сафарова В.І.
Департамент науки
і освіти

До 25.01.

Сафарова І.В.

До 01.07
До 01.12

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти

До 01.03
До 01.06
До 01.09
До 01.11

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2010 № 1/9-163 «Щодо
виконання плану заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної
дискримінації в українському суспільстві на 2010-2012 роки».
Доручення Кабінету Міністрів України від 21.04.2008 № 6576/5/1-08 до
листа Президента України від 04.02.2008 № 1-1/208 щодо забезпечення
належних умов для розвитку народного музичного мистецтва в Україні,
лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2009 № 1/9-664 «Про
своєчасне виконання доручення Кабінету Міністрів України».
Доручення Президента України від 13.10.2010 № 1-1/2429 щодо
протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної
ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 30 вересня
2010 року, лист Міністерства освіти науки, молоді та спорту України від
26.05.2011 № 1/9-390 «Про подання звітів з виконання рішення Громадської
гуманітарної ради».
Доручення Президента України від 23.04.2010 № 1-1/749 стосовно
забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, реалізації їхніх прав на охорону
здоров’я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток.
Доручення Президента України від 08.07.2011 № 1-1/1433 щодо
протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної
ради під головуванням Президента України В.Ф. Януковича від 30 червня
2011.
Доручення Прем’єр-міністра України від 03.02.2003 № 6505 щодо
поліпшення утримання дітей-сиріт.
Доручення Прем’єр-міністра Азарова М.Я. від 16.11.2011 № 53927/1/1-11 до
постанови Верховної Ради України від 1 листопада 2011 року № 3982-VІ
«Про відзначення 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної
організації «Молода гвардія».
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.12.2011 №
722 «Про відзначення 70 - річчя з дня створення підпільної молодіжної
організації «Молода гвардія».

До 10.03
До 10.06
До 10.09
До 10.12

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти

Щоквартально
до 15.03
до 15.06
до 15.09
до 15.12

Шептуха О.М.

Департамент науки
і освіти

Щопівроку

Волкова О.М.

Департамент науки
і освіти
Департамент науки
і освіти

20.12

До 10.03
До 10.06
До 10.09
До 10.12
01.10

Волкова О.М.

Департамент науки
і освіти

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти
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29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Доручення Віце-прем’єр-міністра України від 03.03.2010 № 9260/1/1-10 до
Указу Президента України від 22 лютого 2010 року № 202/2010 «Про
заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно дітей та молоді з
вадами розумового розвитку та підтримки руху Спеціальної олімпіади в
Україні»
Доручення Першого віце-прем’єр-міністра від 21.08.2010 № 50422/1/1-10
про запровадження шефської допомоги.
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва від 18.12.2000 № 78 «Про затвердження Інструкції про
порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання
бланків ліцензій єдиного зразка (із змінами)».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп
насильству!» на період до 2015 року».
Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства
культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про
Концепцію національно-патріотичного виховання молоді».
Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від
22.02.2010 №103 «Про затвердження Плану обласних заходів із реалізації в
2010-2015 роках Державної цільової соціальної програми «Молодь
України» на 2009-2015 роки».
Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від
21.04.2010 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в
2010-2015 роках».

Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від
20.12.2010 № 706 «Про роботу з утвердження патріотизму, духовності,
моральності та загальнолюдських життєвих принципів у молодіжному
середовищі на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь

Щопівроку
До 20.06
До 20.12

Поставнича Л.В.

Департамент науки
і освіти

До 15.06
До 15.12
Щомісячно

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти
Департамент науки
і освіти

До 10.11

Скрипка Н.В.,
РМК

Департамент науки
і освіти

До 15.10

Скрипка Н.В.О.

Департамент науки
і освіти

До 20.03
До 20.06
До 20.09
До 20.12
Щорічно
до 15.03
до 01.06
до 16.06
до 16.07
до 16.08
до 10.09
До 27.02
До 27.05
До 27.08
До 27.10

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти

Скрипка Н.В.

Департамент науки
і освіти

Іванченко Н.М.
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37.

України» на 2009-2015 роки».
Доручення голови Харківської обласної державної адміністрації від
22.12.2003 № 12581/2 про виконання діючих соціальних стандартів та
нормативів у галузі освіти.

До 05.01
До 05.07

Волкова О.М.

Департамент науки
і освіти

Додатки
Додаток 1. Заходи на виконання Указу Президента України від 11.04.2012 № 257/2012 «Про додаткові заходи з
підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка»
№
Назва заходу
Дата та час
з/п
проведення
1. Учнівські конференції, засідання «круглих столів», семінари,
Січень-квітень
присвячені життю та діяльності видатного сина українського
2014 року
народу Тараса Шевченка, за темами: «Значення творчості
Великого Кобзаря в українській та світовій культурі», «Борець,
поет усіх часів і народів…», «Слово Шевченка не вмре,
не поляже», «Володар царства національного духу і культури»,
«Тарас Шевченко – виразник віковічних мрій і сподівань
народу, символ української нації».
2. Тижні української літератури, присвячені Національному 03.03.2014- 10.03.2014
шевченківському дню, за темами: «Слава Шевченкові – слава
Україні», «У вінок слави Кобзареві», присвячені
200річчю від дня народження Шевченка Т.Г.
3. Шевченківські читання «Золоті зерна поезії Шевченка Т.Г.», Лютий-березень 2014
«Вдивляючись в рядки пророчі…», «Кохання пам'ять
року

Місце проведення

Учасники заходу

Навчальні заклади о

Педагогічні
працівники,

Навчальні заклади

Педагогічні
працівники,
учнівська та
студентська молодь
Педагогічні
працівники,

Навчальні заклади
області

184

4.

5.

6.

7.

8.

9.

незабутня», конкурси віршів Шевченка Т.Г. «Вчитайся,
вслухайся у Шевченкове слово», «І на оновленій землі…».
Літературні вечори за темами: «Слово, пісне, душа Кобзарева,
ви – окраса й суть мого життя», «Тарас Шевченко. Симфонія
жіночої долі», «Т. Шевченко – співець краси рідного краю».

учнівська та молодь
Лютий-березень 2014
року

Навчальні заклади

Тематичні виставки художніх творів, творів мистецтва,
історичних документів, експозицій з архівних фото- та художніх
документів, присвячених життю й діяльності видатного
українського поета і письменника Шевченка Т.Г.
Конкурси дитячих малюнків за темою «Шевченків світ у буянні
фарб, сплетінні ліній».

Протягом
2014 року

Музеї (бібліотеки)
навчальних закладів

Протягом
2014 року

Навчальні заклади,
заклади

Наукова конференція «Значення Шевченківської спадщини в
розвитку естетичної, соціальної і національної свідомості
українського народу», засідання «круглих столів» за темами:
«Образи матері й дитини в творчості Тараса Шевченка», «Ідея
незнищеності справжнього кохання, краси, вірності у творчості
Тараса Шевченка».
Засідання «круглих столів» за темами: «Культ народу в
творчості Шевченка Т.Г.», «Життєве призначення людини в
поезії Тараса Шевченка», «Внесок Тараса Шевченка у розвиток
вітчизняної культури».

Лютий-березень
2014 року

Харківський
національний
педагогічний
університет імені
Г.С.Сковороди

Лютий-березень
2014 року

Комунальний заклад
«Харківська
гуманітарнопедагогічна
академія»
Комунальний заклад
«Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»

Педагогічні
працівники,
учнівська молодь

Навчальні заклади

Педагогічні
працівники,
учнівська молодь

Літературно-мистецькі заходи у
творчості «Уклін тобі, Кобзарю!».

рамках

Тижня

дитячої

11. Літературно-мистецькі свята «В сім’ї вольній, новій»,
спрямовані на вшанування творчої спадщини Тараса Шевченка
та відродження національної духовності.

03.03.2014-10.03.2014

22 травня
2014 року

Педагогічні
працівники,
учнівська
молодь
Педагогічні
працівники,
учнівська та
студентська молодь
Педагогічні
працівники,
учнівська молодь
Педагогічні
працівники,
студентська молодь

Педагогічні
працівники,
учнівська молодь

185

13. Організація та проведення Комунальним закладом «Харківська
обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради
навчально-тематичних екскурсій «Шевченківськими місцями».

Протягом
2014 року

-

Педагогічні
працівники,
учнівська та
студентська молодь

Додаток 2. План роботи районного методичного кабінету на 2014 рік
№

Назва заходу

Дата
проведення

Місце проведення

Відповідальний
за підготовку

Щербаченко
Л.О., методист
Живолуп М.І.,
зав. районним
методичним
кабінетом,
Щербаченко
Л.О., методист
Методисти
районного
методичного
кабінету

Відмітка про
виконання

Січень
1
2

3

Участь в ІІІ етапі Всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін
ІІІ етап конкурсу «Учитель року 2014»

січень

Навчальні заклади

січень

Харківська
академія
неперервної освіти

Надання методичних рекомендацій
щодо організації навчально виховного процесу

січень

РМК

186

Моніторинг стану викладання
образотворчого мистецтва та
художньої культури
Засідання ради РМК

Січень

Навчальні заклади

Деменко Т.В.,
методист

17.01
10.00

Відділ освіти

09.01
10-00
15.01
10-00
21.01
10-00

ДНЗ «Веселі
чоловічки»
ДНЗ «Дзвіночок»

22.01
10-00
23.01
10-00
січень

Безруківський НВК

11

Районне методичне об’єднання
логопедів
Районне методичне об’єднання
практичних психологів
Районне методичне об’єднання
вчителів «Православної культури
Слобожанщини»
Інтегроване РМО вчителів історії та
правознавства
Інтегроване РМО вчителів фізики та
астрономії
Малі Олімпійські ігри

Живолуп М.І.,
зав. районним
методичним
кабінетом,
Волкова О.М.
методист
Савенкова Н.А.,
методист
Савенкова Н.А.,
методист
Островерх О.І.,
методсит

12

РМО шкільних медіа

27.01
10-00

4

5

6
7
8

9
10

Черкаськолозівська
ЗШ

Волкова О.М.,
методист
Цупівська ЗШ
Клочко Г.Г.,
методист
Дергачівський НВК Поставнича
«ЗШ-ДЗ»
Л.В.
методист
Відділ освіти
Островерх О.І.,
методист

187

13

РМО вчителів етики

14

РМО вчителів основ здоров’я

30.01
10-00
30.01
10-00

Ветеринарний НВК
Руськолозівська
ЗШ

Щербаченко
Л.О., методист
Поставнича
Л.В., методист

Лютий
15

Всеукраїнський турнір юних
інформатиків, істориків, журналістів

лютий –
березень

Відділ освіти

16

лютий

Навчальні заклади

Лютий

Навчальні заклади

Лютий

Навчальні заклади

19

Районний конкурс знавців пожежної
справи
Моніторинг стану викладання
музичного мистецтва
Тематична перевірка «Забезпечення
психологічного супроводу
навчально-виховного процесу в
навчальних закладах»
Малі Олімпійські ігри

лютий

Слатинський НВК

20

Лижні гонки

лютий

21

Районні змагання з баскетболу
(дівчата)
РМО вчителів початкових класів (2
клас)

01.02.2014

17
18

22

04.02
10-00

Поставнича
Л.В.,
методист
Поставнича
Л.В., методист
Деменко Т.В.,
методист
Савенкова Н.А.,
методист

Островерх О.І.,
методист
Островерх О.І.,
методист
Дергачівський НВК Поставнича
«ЗШ-ДЗ»
Л.В., методист
Руськолозівська
Ковтун Т.А.,
ЗШ
методист

188

23

День методичної допомоги

05.02.2014

Навчальні заклади

24

РМО вчителів фізичної культури

25

Засідання «Школи молодого
вчителя»

05.02
10-00
05.02.2014
10-00

Великопроходівськ
а ЗШ
Козачолопанський
НВК «ЗШ-ДЗ»

Живолуп М.І.,
зав. районним
методичним
кабінетом
Поставнича
Л.В., методист
Клочко Г.Г.,
методист

26

Інтегроване РМО вчителів географії
та економіки

06.02
10-00

Солоницівська
гімназія № 3

Клочко Г.Г.,
методист

27

РМО вихователів ГПД

06.02
10-00

Слатинський НВК

Ковтун Т.А.,
методист

28

РМО вчителів початкових класів (3
класів)

07.02
10-00

Цупівський НВК

Ковтун Т.А,
методист

29

РМО вчителів німецької мови

10.02
10-00

Дворічнокутянська
ЗШ

Ковтун Т.А.,
методист

30

РМО шкільних бібліотекарів

11.02.2014
10-00

Клочко Г.Г.,
методист РМК

31

РМО вчителів інформатики

12.02.2014
10-00

32

РМО вчителів обслуговуючої праці

13.02.2014
10-00

Прудянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Черкаськолозівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Черкаськолозівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.

Іваненко Д.С.,
зав. НМЛКТ
Клочко Г.Г.,
методист РМК
189

33

Інструктивно-методична нарада
заступників директорів з НВР

14.02.2014
10-00

Відділ освіти

34

РМО вчителів хімії

14.02.2014
10-00

Вечірня (змінна)
школа

35

Районні змагання з баскетболу
(юнаки)

15.02.2014

36

РМО вихователів ГПД

16.02.2014
12-00

Дергачівська
Гресь А.Ю.,
гімназія №3,
Дергачівський НВК Єрмолович
О.М.
Слатинський НВК
Ковтун Т.А.,
методист РМК

37

РМО вчителів французької мови

17.02.2014
10-00

Солоницівський
колегіум

Ковтун Т.А.,
методист РМК

38

РМО вчителів початкової школи (1
клас)
РМО вчителів початкової школи (4
клас)

19.02.2014
10-00
20.02.2014
10-00

Ковтун Т.А.,
методист РМК
Ковтун Т.А.,
методист РМК

40

РМО вчителів математики

41

РМО вчителів англійської мови

42

Інтегроване РМО вчителів світ.
літератури, рос. мови та зар. літ.

21.02.2014
10-00
24.02.2014
10-00
25.02.2014
10-00

Протопопівський
НВК
Великопроходівськ
а загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Солоницівська
гімназія №3
Дергачівський
ліцей №2
Дворічнокутянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.

39

Живолуп М.І.,
зав. РМК,
методисти
Островерх О.І.,
методист РМК

Островерх О.І.,
методист РМК
Ковтун Т.А.,
методист РМК
Поставнича
Л.В., методист
РМК
190

43

РМО вчителів музики

44

РМО вчителів образотворчого
мистецтва

45

Засідання «Школи кадрового
резерву» на посаду керівника
закладу

Дергачівська
гімназія №3
Пересічанська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Солоницівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №2

Деменко Т.В.,
методист РМК
Деменко Т.В.,
методист РМК

Березень

ЗНЗ

березень

РМК

березень

ЗНЗ

01.03.2014

Дергачівська
гімназія №3,
Дергачівський НВК

Методист РМК
Ковтун Т.А.
Іваненко Д.С.,
зав. НМЛКТ
Клочко Г.Г.,
методист РМК
Бондаренко
М.М.,

26.02.2014
10-00
27.02.2014
10-00
28.02.2014
10-00

Островерх О.І.,
методист РМК

Березень
46
47
48
49

50
51

Міжнародний фізичний конкурс
«Левеня»
Районний конкурс «З комп’ютером
на ти»
Моніторинг стану викладання
фізики та астрономії
Районні змагання з волейболу
(юнаки)

Районний конкурс та РМО
шкільних медіа
РМО вчителів української мови та
літератури

03.03 –
03.03.2014
05.03.2014
10-00

Відділ освіти
Токарівський НВК

Желтобрюх
С.М.
Островерх О.І,,
методист РМК
Щербаченко
Л.О., методист
РМК

191

52

РМО вчителів образотворчого
мистецтва

06.03.2014
10-00

53

Декада молодого вчителя

54

РМО практичних психологів

Березень
10.0320.03.2014
12.03.2014
10-00

55

РМО вчителів технічної праці

13.03.2014
10-00

56

Засідання ради РМК

14.03.2014
10-00

57

Районні змагання з волейболу
(дівчата)

15.03.2014

58
59

Інтегроване РМО вчителів фізики та
астрономії
Інструктивно-методична нарада
керівників РМО

20.03.2014
10-00
24.03.-28.03.
2014
10-00

Вільшанська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
ЗНЗ

Дворічнокутянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Полівська
загальноосвітня
школа І-ІІ ст.
Відділ освіти

Дергачівська
гімназія №3,
Дергачівський НВК

Вечірня (змінна)
школа
Відділ освіти

Деменко Т.В.,
методист РМК
Щербаченко
Л.О., методист
РМК
Савенкова Н.А.,
методист РМК
Клочко Г.Г.,
методист РМК
Зав. РМК
Живолуп М.І.,
методисти РМК
Бондаренко
М.М.,
Желтобрюх
С.М.
Клочко Г.Г.,
методист РМК
Островерх О.І.,
методист РМК

192

60

Науково-практичний семінар для
заступників керівників навчальних
закладів

28.03.2014
10-00

Слатинський НВК

Живолуп М.І.,
зав.РМК,
Клочко Г.Г.,
методист РМК
Ковтун Т.А.,
методист РМК
Деменко Т.В.,
методист РМК

Квітень
Міжнародний математичний
конкурс «Кенгуру»
Моніторинг запровадження освітніх
інновацій

квітень

ЗНЗ

квітень

ЗНЗ

Тематична перевірка
«Запровадження нового Державного
стандарту в початковій школі та в 5
класах навчальних закладів району»
Інтегроване РМО вчителів світ.
літератури, рос. мови та зар. літ.

квітень

ЗНЗ

01.04.2014
10-00

Безруківський НВК

65

ДМД

02.04.2014

66

РМО вчителів фізичної культури

02.04.2014
10-00

67

РМО вчителів технічної праці

03.04.2014
10-00

61
62
63

64

Островерх О.І.,
Ковтун Т.А.,
методисти РМК

Поставнича
Л.В., методист
РМК
ЗНЗ
Живолуп М.І.,
зав. РМК,
методисти РМК
Цупівська
Поставнича
загальноосвітня
Л.В., методист
школа І-ІІ ст.
РМК
Малоданилівський лі Клочко Г.Г.,
методист РМК

193

Інтегроване РМО вчителів біології
та природознавства
Інструктивно-методична нарада
заступників директорів з НВР

04.04.2014
10-00
04.04.2014
10-00

70

Науково-практичний семінар для
керівників навчальних закладів

08.04.2014
10-00

71

РМО вчителів інформатики

09.04.2014
10-00

72
73

РМО вчителів початкових класів (4
клас)
РМО вчителів математики

10.04.2014
10-00
11.04.2014
10-00

74

РМО вчителів хімії

11.04.2014
10-00

75

РМО вчителів німецької мови

14.04.2014

68
69

Козачолопанський НВОстроверх О.І.,
методист РМК
Відділ освіти
Живолуп М.І.,
зав. РМК,
методисти РМК
Подвірський НВК
Живолуп М.І.,
зав.РМК,
Щербаченко
Л.О., методист
РМК
Прудянська
Іваненко Д.С.,
загальноосвітня
зав. НМЛКТ
школа І-ІІІ ст.
Солоницівський
Ковтун Т.А.,
колегіум
методист РМК
Вільшанська
Островерх О.І.,
загальноосвітня
методист РМУ
школа І-ІІІ ст.
Прудянська
Островерх О.І.,
загальноосвітня
методист РМК;
школа І-ІІІ ст.
Живолуп М.І.,
зав. РМК
Протопопівський
Ковтун Т.А.,
НВК
методист РМК

194

76

РМО вчителів «Захист Вітчизни»

15.04.2014
10-00

77

Галерея творчих доробків «Мій
перший успіх»

15.04.2014
10-00

78

Інтегроване РМО вчителів історії та
правознавства
Інтегроване РМО вчителів географії
та економіки

16.04.2014
10-00
17.04.2014
10-00

РМО вчителів початкових класів (3
клас)
РМО практичних психологів

79

80

82

РМО вчителів української мови та
літератури

18.04.2014
10-00
23.04.2014
10-00
23.04.2014
10-00

83

Футбол

23.04.2014

81

Черкаськолозівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Відділ освіти

Козачолопанський
НВК
Полівська
загальноосвітня
школа І-ІІ ст.
НВК №1 м. Дергачі
ДНЗ «Сонях»
Черкаськолозівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
Безруківський
НВК,
Пересічанська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.,
Солоницівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №2

Поставнича
Л.В., методист
РМК
Щербаченко
Л.О., методист
РМК
Волкова О.М.,
методист РМК
Клочко Г.Г.,
методист РМК
Ковтун Т.А.,
методист РМК
Савенкова Н.А.,
методист РМК
Щербаченко
Л.О., методист
РМК
Островерх О.Б.,
Бойченко В.І.,
Шевцов І.М.

195

84

РМО вихователів ГПД

85

РМО вчителів етики

86

Інтегроване РМО вчителів фізики та
астрономії
РМО логопедів

24.04.2014
12-00
24.04.2014
10-00

88

Інтегроване РМО вчителів біології
та природознавства

24.04.2014
10-00
24.04.2014
10-00
25.04.2014
10-00

89

«Старти надій»

26.04.2014

90

РМО вчителів англійської мови

28.04.2014
10-00

91

Засідання «Школи кадрового
резерву» (ЗНВР)

29.04.2014
10-00

92

РМО вчителів початкової школи (1
клас)

30.04.2014
10-00

87

Козачолопанський
НВК
Солоницівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №2
Токарівський НВК
ДНЗ «Калинка»
Цупівська
загальноосвітня
школа І-ІІ ст.
стадіон «Дергачі»

Солоницівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №2
Дергачівський
ліцей
№2,Токарівський
НВК
Дворічнокутянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.

Ковтун Т.А.,
методист РМК
Щербаченко
Л.О., методист
РМК
Клочко Г.Г.,
методист РМК
Савенкова Н.А.,
методист РМК
Островерх О.І.,
методист РМК
Поставника
Л.В., методист
РМК,
методична рада
Федорченко
К.О., методист
РМК
Островерх О.І,,
методист РМК

Ковтун Т.А.,
методист РМК

196

93

РМО вчителів французької мови

31.04.2014
10-00

Солоницівський
колегіум

Ковтун Т.А.,
методист РМК

Травень

95

РМО вчителів початкових класів (2
клас)
РМО вчителів музики

96

РМО вчителів обслуговуючої праці

97

Засідання ради РМК

98

Проведення ДПА в 4-х класах

99

РМО шкільних бібліотекарів

94

100
101

13.05.2014
10-00
14.05.2014
10-00
15.05.2014
10-00
16.05.2014
10-00
травень

20.05.2014
10-00
РМО вчителів образотворчого
22.05.2014
мистецтва
10-00
Моніторинг результативності роботи травень
з обдарованими учнями

Козачолопанський
НВК
Слатинський НВК

Ковтун Т.А.,
методист РМК
Деменко Т.В.,
методист РМК
Дергачівський
Клочко Г.Г.,
ліцей №2
методист РМК
Відділ освіти
Живолуп
М.І.,зав.РМК,
методисти РМК
ЗНЗ
зав.РМК
Живолуп М.І.,
методист РМК
Ковтун Т.А.
Дергачівський НВК Клочко Г.Г.,
методист РМК
Солоницівська
Деменко Т.В.,
гімназія №3
методист РМК
ЗНЗ
Щербаченко
Л.О., методист
РМК

197

102

103

104

105

Тренінги для вчителів ЗНЗ щодо
підготовки учнів для участі у
Всеукраїнських турнірах юних
математиків, істориків, біологів,
хіміків, фізиків, правознавців,
винахідників і раціоналізаторів
«Старти надій»

травень

Відділ освіти

зав.РМК
Живолуп М.І.,
методист РМК
Щербаченко
Л.О.

травень

Стадіон «Дергачі»

Бондаренко
М.М., Гресь
А.Ю.,
Коваленко В.В.
Щербаченко
Л.О., методист
РМК

Рейтингування загальноосвітніх
травень
навчальних закладів для обдарованої
молоді (гімназій, колегіумів, ліцеїв)
за показниками їх діяльності
Моніторинг рівня навчальних
травень
досягнень,їх відповідності
Державному стандарту учнів 4, 9, 11
класів за результатами державної
підсумкової атестації

ЗНЗ

ЗНЗ

Ковтун Т.А.,
Щербаченко
Л.О.,
методисти РМК

Відділ освіти

Зав.РМК
Живолуп М.І.
методисти

Червень
106

Звіт-презинтація на кращу
організацію методичної роботи в
навчальному закладі

07.06.2014

198

107

Моніторинг результативності роботи червень
з обдарованими учнями

ЗНЗ

108

Рейтингування загальноосвітніх
червень
навчальних закладів для обдарованої
молоді (гімназій, колегіумів, ліцеїв)
за показниками їх діяльності
Інструктивно-методична нарада
09.06-14.06.
керівників РМО
2014
10-00
Інструктивно-методична нарада
17.06заступників директорів з НВР
20.06.2014
101-00
Проведення ДПА в 9-х класах
Червень

ЗНЗ

Участь у постійно діючих семінарах
(предметних)

За планом ХАНО

109

110

111
112

Червень

Щербаченко
Л.О., методист
РМК
Щербаченко
Л.О., методист
РМК

Відділ освіти

Островерх О.І.,
методист РМК

виїзне

Островерх О.І.,
методист РМК

ЗНЗ
Методисти
РМК, педагогипредметники

Серпень
113

Засідання керівників РМО

Серпень

Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
Островерх О.І.,
методист

199

114

Секційні засідання РМО

Серпень

115

Пленарне засідання районної
серпневої конференції

Серпень

116

Педагогічні ради в навчальних
закладах району

Серпень

117

Обласний серпневий педагогічний
тиждень

Серпень

Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
методисти
Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
методисти
Директори
загальноосвітні
х навчальних
закладів
Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету

Вересень
118

День знань

01.09.2013

Навчальні заклади

119

Засідання ради РМК

Вересень

Відділ освіти

Навчальні
заклади
Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
методисти
200

120

Районні змагання з легкої атлетики,
присвячені Дню фізкультурника
України

Вересень

Стадіон «Дергачі»

121

Вересень

123

Моніторинг стану здоров’я та
фізичного розвитку учнів
Моніторинг якості кадрового
забезпечення
Моніторинг ЗНО

До 10.09

РМК, навчальні
заклади
РМК, навчальні
заклади
Відділ освіти

124

Засідання ради РМК

05.09

Відділ освіти

125

Інструктивно-методична нарада
заступників директорів з НВР

12.09

Відділ освіти

126

Районний конкурс «Учень року»

26.09

Відділ освіти

122

Вересень

Поставнича
Л.В., методист
РМК;
керівники
закладів
Поставнича
Л.В., методист
Островерх О.І.,
методист
Щербаченко
Л.О., методист
Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
Волкова О.М.,
методист
Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
Деменко Т.В.,
методист
Щербаченко
Л.О., методист

201

127
128
129

Районне свято до Всеукраїнського
Дня бібліотек
Легкоатлетичний крос

30.09

Відділ освіти

Вересень

Навчальні заклади

Всеукраїнський турнір юних
математиків,
хіміків, фізиків, географів,
правознавців, економістів

Вересень

Відділ освіти

Клочко Г.Г.,
методист
Поставнича
Л.В., методист
Щербаченко
Л.О., методист

Жовтень
130

День працівників освіти

Перший
тиждень

131

День методичної допомоги

01.10

132

Моніторинг ефективності діяльності Жовтень
освітніх округів
Моніторинг якості поглибленого і
Жовтень
профільного навчання
Міні-футбол
жовтень

133
134

Навчальні заклади

Навчальні заклади
Навчальні заклади
Навчальні заклади

Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
методисти
Живолуп М.І.,
зав. районного
методичного
кабінету,
методисти
Клочко Г.Г.,
методист
Клочко Г.Г.,
методист
Поставнича
Л.В., методсит

202

135

Школа молодого вчителя

жовтень

Навчальні заклади

136

Інструктивно-методична нарада
керівників РМО
Конкурс ораторського мистецтва

24.10

Відділ освіти

жовтень

Відділ освіти

Засідання «Школи кадрового
резерву» на посаду керівника
закладу
І етап (шкільний) конкурсу
«Учитель року-2014» (подача
документів)
ІІ етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін
Тематична перевірка: «Екологічне
навчання та виховання учнів в
навчальних закладах району»

29.10
14-00

ЧАТ відділ освіти

До 31.10

Навчальні заклади

Щербаченко
Л.О., методист

Згідно графіка Навчальні заклади

Щербаченко
Л.О., методист
Островерх О.І.,
методист

137
138

139

140
141

Жовтень

Навчальні заклади

Щербаченко
Л.О., методист
Островерх О.І.,
методист
Щербаченко
Л.О., методист
Островерх О.І.,
методист

Листопад
142

143

Виконання постанови Кабінету
Міністрів України «Про покращення
природничо-математичної освіти в
навчальних закладах.»
Засідання «Школи кадрового
резерву» (ЗНВР)

Листопад

Навчальні заклади

Островерх
О.І., методист

07.11
14-00

ЧАТ відділ освіти

Островерх
О.І., методист

203

144

Моніторинг стану викладання
інформатики

Листопад

Навчальні заклади

145

Моніторинг стану викладання
іноземних мов
Тематична перевірка: «Організація
навчально-виховного процесу з
Основ здоров’я»
Науково-практичний семінар для
керівників навчальних закладів
«Створення системи управління
діяльності навчального закладу за
результатами моніторингових
досліджень та кваліметричного
аналізу»

Листопад

Навчальні заклади

Листопад

Навчальні заклади

Листопад

Солоницівська
гімназія № 3

146

147

Іваненко
Д.С.,
завідувач
навчальнометодичною
лабораторією
комп’ютерни
х технологій
Ковтун Т.А.,
методист
Ковтун Т.А.,
методист
Живолуп
М.І.,
зав.
районного
методичного
кабінету,
методисти

204

148

Засідання ради РМК

листопад

149

Районні змагання «Нащадки
козацької слави»

листопад

150

Інструктивно-методична нарада
заступників директорів з навчальновиховної роботи

14.11

151

І етап Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім.
П.Яцика (шкільний)
ІІ етап конкурсу «Учитель року –
2014»

листопад

152

листопад
(згідно
графіка РМК)

Відділ освіти

Живолуп
М.І.,
зав.
районного
методичного
кабінету,
Волкова
О.М.,
методист
Дергачівський НВК Поставнича
«ЗШ-ДЗ»
Л.В.,
методист
Відділ освіти
Живолуп
М.І.,
зав.
районного
методичного
кабінету,
методисти
Навчальні заклади
Навчальні
заклади
РМК

Щербаченко
Л.О.,
методист

205

153

Шашки, шахи, настільний теніс

листопад

Навчальні заклади

154

День методичної допомоги

26.11

Навчальні заклади

Поставнича
Л.В.,
методист
Живолуп
М.І.,
зав.
районного
методичного
кабінету,
методисти

Грудень
155
156

157

158

159

Виставка-презентація педагогічних
ідей
Моніторинг результатів участі у
Всеукраїнських учнівських
олімпіадах з базових дисциплін
Моніторинг стану викладання
навчальних предметів в початкових
класах
ІІ етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін

Грудень січень
Грудень

Відділ освіти

Груденьсічень

Навчальні заклади

Мала учнівська олімпіада з базових
дисциплін (українська мова,
математика. природознавство)

Згідно графіка Навчальні заклади

Відділ освіти

Згідно графіка Навчальні заклади

Деменко Т.В.,
методист
Щербаченко
Л.О.,
методист
Ковтун Т.А.,
методист
Щербаченко
Л.О.,
методист
Ковтун Т.А.,
методист

206

160

Засідання «Школи молодого
вчителя»

10.12

Навчальні заклади

161

Науково-практичний семінар для
заступників керівників навчальних
закладів «Інформаційно-методичне
забезпечення вивчення стану
викладання навчальних дисциплін»

12.12

Цупівський НВК

162

Фінал конкурсу «Учитель року 2014»

грудень

Відділ освіти

163

Дистанційний фестиваль
комп’ютерної графіки та анімації

Грудень

Навчальні заклади

Щербаченко
Л.О.,
методист
Живолуп
М.І.,
зав.
районного
методичного
кабінету,
Островерх
О.І., методист
Щербаченко
Л.О.,
методист
Іваненко Д.С.,
завідувач
навчальнометодичною
лабораторією
комп’ютерни
х технологій

Додаток 3. Тематика засідань «Школи молодого вчителя»
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№
1.

2.

Зміст роботи
Проектна діяльність як
форма підвищення
ефективності сучасного
уроку
Декада молодого вчителя
«Мої перші успіхи і
досягнення»

Термін
Форма
виконання узагальнення
5 лютого
Методичні
2014 р
рекомендації

Березень
2014 р

Аналіз уроків
молодих
спеціалістів
Портфоліо
творчих
доробків,
презентації.
База даних
молодих
спеціалістів
Методичні
рекомендації

3.

Галерея творчих доробків
«Мій перший успіх»

квітень
2014 р

4.

Урочисте поздоровлення
молодих спеціалістів 2014
року, посвята у вчителі
Психолого-педагогічні
вимоги до перевірки та
оцінки навчальних досягнень
учнів
Формування педагогічної
майстерності шляхом
вивчення передового

30-31
серпня
2014 р
30 вересня
2014 р

5.

6.

18
листопада
2014 р

Методичні
рекомендації

Відповідальний за
виконання
Щербаченко Л.О. методист
РМК;
Козачолопанський НВК,
Дударєва Т.А.
Щербаченко Л.О. методист
РМК;
адміністрація ЗНЗ, вчителінаставники
Щербаченко Л.О. методист
РМК;

Відмітка про
виконання

Щербаченко Л.О. методист
РМК;
Керівники РМО
Щербаченко Л.О. методист
РМК;
Солоницівська ЗШ №2,
Войтенко А.О.
Щербаченко Л.О. методист
РМК;
Слатинський НВК,
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педагогічного досвіду

Євдокімова В.В.

Додаток 4. Робота з обдарованою молоддю
5.1. Організація та проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
№

Зміст заходу

Термін виконання

Організаційна робота щодо призначення
матеріального заохочення обдарованих учнів
відповідно до комплексної Програми розвитку
гуманітарної сфери району на 2009/2013 роки
Залучення вчителів-методистів району до
підготовки до участі у ІІ, ІІІ, ІV етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад

Протягом року

3.

Проаналізувати результати участі учнів
району у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів

Травень - серпень

4.

Узагальнення та поширення досвіду роботи
щодо ефективної організації роботи з
обдарованими учнями кращих ЗНЗ

Травень - серпень

1.

2.

Протягом року

Форма
узагальнення
Накази відділу
освіти про
призначення
стипендій

Відповідальні

Відмітка про
виконання

Скрипка Н.С.,
головний спеціаліст

Живолуп М.І.,
завідувач РМК,
Щербаченко Л.О.,
методист РМК
Скрипка Н.С.,
головний спеціаліст
Щербаченко Л.О.,
методист РМК,
керівники РМО
Живолуп М.І.,
завідувач РМК
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5.

Вивчення досвіду МО, визначення
перспективних напрямків, створення
рекомендацій для вчителів-предметників

Травень - серпень

6.

Запровадити механізм стимулювання тих
учителів, які готують переможців ІІІ та ІV
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів
Поновити та опублікувати електронну базу
даних про обдарованих та талановитих учнів
району.
Організація і проведення районного конкурсу
«Учень року»

Вересень

9.

Проведення І (шкільного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад

Жовтень

10.

Проведення ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад

Листопад –
грудень, згідно з
графіком

Наказ про
підсумки
проведення

11.

Проведення Малої учнівської олімпіади для
учнів 4-х класів

Жовтень –
грудень, згідно з
графіком

Наказ про
підсумки
проведення

7.

8.

Скрипка Н.С.,
головний спеціаліст
Щербаченко Л.О.,
методист РМК,
керівники РМО
Скрипка Н.С.,
головний спеціаліст

Вересень

Щербаченко Л.О.,
методист РМК

Вересень

Скрипка Н.С.,
головний спеціаліст
Щербаченко Л.О.,
методист РМК
Живолуп М.І.,
завідувач РМК,
Щербаченко Л.О.,
методист РМК
Живолуп М.І.,
завідувач РМК,
Щербаченко Л.О.,
методист РМК
Ковтун Т.А.,
методист РМК
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12.

13.

14.

15.

Провести районні етапи Всеукраїнських
турнірів серед команд ЗНЗ району:
- юних фізиків;
- юних істориків;
- юних математиків;
- юних хіміків;
- юних біологів;
- юних винахідників і раціоналізаторів;
- юних журналістів;
- юних правознавців;
- юних географів;
- юних економістів;
- юних інформатиків;
Підготувати команди району та взяти участь в
обласному етапі Всеукраїнських турнірів:
- юних істориків;
- юних журналістів;
- юних географів;
- юних хіміків;
- юних біологів.
Провести районні етапи та взяти участь в
обласних етапах Міжнародних літературних
конкурсів імені Тараса Шевченка та імені
Петра Яцика
Організація участі учнів району у
Міжнародних та Всеукраїнських
інтерактивних конкурсах

Згідно з
календарем
учнівських
турнірів

Наказ про
підсумки
проведення

Живолуп М.І.,
завідувач РМК,
Щербаченко Л.О.,
методист РМК,
методисти РМК,
керівники РМО.

Згідно з графіком

Наказ про
підсумки
проведення

Живолуп М.І.,
завідувач РМК,
Щербаченко Л.О.,
методист РМК,
керівники РМО.

Листопад - грудень Наказ про
підсумки
проведення

Щербаченко Л.О.,
методист РМК,
Сотнікова Н.В.
керівник РМО.
Федорченко К.О.,
методист РМК

Протягом року

Наказ про
підсумки
проведення
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16.

Провести районні етапи та взяти участь в
обласних етапах конкурсів ораторського
мистецтва та конкурсах учнівської творчості.

Протягом року

Наказ про
підсумки
проведення

Щербаченко Л.О.,
Федорченко К.О.,
методисти РМК

Додаток 5. Організація участі команд району в турнірах, конкурсах
Графік проведення районних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів

1.

Юних інформатиків

Термін
виконання
Лютий 2014

2.

Юних істориків

Лютий 2014

3.

Юних журналістів

Березень 2014

4.

Юних правознавців

Вересень 2014

5.

Юних географів

Вересень 2014

6.

Юних математиків

Жовтень 2014

№

Назва турніру

Форма
узагальнення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення

Відповідальний за виконання

Відмітка про
виконання

Іваненко Д.С.,
Завідувач НМЛКТ РМК;
Загайнова А.С., керівник РМО
Волкова О.М., методист РМК;
Кириченко С.В., керівник РМО
Щербаченко Л.О., методист
РМК;
Сотнікова Н.В., керівник РМО
Волкова О.М., методист РМК;
Василець В.О., керівник РМО
Клочко Г.Г., методист РМК;
Мокринська О.П., керівник
РМО
Островерх О.І., методист РМК;
Тараненко Т.І., керівник РМО
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7.

Юних хіміків

Жовтень 2014

8.

Юних економістів

Жовтень 2014

9.

Юних фізиків

Жовтень 2014

10. Юних біологів

Жовтень 2014

11. Юних винахідників і
раціналізаторів

Грудень 2013

Звіт про
проведення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення
Звіт про
проведення

Островерх О.І., методист РМК;
Корнус І.В., керівник РМО
Клочко Г.Г., методист РМК;
Омельченко Т.А., керівник РМО
Клочко Г.Г., методист РМК;
Середа Л.М., керівник РМО
Островерх О.І., методист РМК;
Подвальнюк Г.М., керівник
РМО
Островерх О.І., методист РМК;
Середа І.І., керівник РМО

Графік проведення учнівських конкурсів
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва конкурсу
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної
грамотності «Бобер»
Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл»
Всеукраїнський інтерактивний «Кришталева сова»
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»
Міжнародний інтерактивний природничий конкурс
«Колосок»

Термін
виконання
Листопад
Лютий
Лютий
Березень
Березень
Квітень
Листопад
Квітень

Відповідальний

Відмітка про
виконання

Молотко І.І.
Молотко І.І.
Молотко І.І.
Молотко І.І.
Молотко І.І.
Молотко І.І.
Молотко І.І.
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8.

Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс
«Лелека»

Квітень

Молотко І.І.

Додаток 6. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
№
з/п
1.

Завдання

Заходи

На основі аналізу
існуючої передової
педагогічної практики в
закладах освіти району
виявити інноваційну
ініціативу окремих
учителів та педагогічних
колективів

1.Проведення
моніторингу
професійної
компетентності та
рівня готовності
педагогічних
працівників до
інноваційної
діяльності.
2.Проведення
місячника педагогічної
майстерності.
3.Вивчення досвіду
педпрацівників, які
атестуються

Місце
проведення

Термін
проведення

ЗНЗ
РМК

Протягом
року

ЗНЗ

Лютий

Відповідальн Відмітка
ий
про
виконання
Методисти
РМК

Методист
РМК
Островерх
О.І.
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2.

3.

4.

5.

Провести діагностику
інноваційних ідей на
предмет їх новизни,
своєчасності, можливості
реалізації та
актуальності
Створити умови для
організації та
координування
інноваційної освітньої
діяльності в масштабах
району
Сформувати
мотиваційну, практичну
та теоретичну готовність
педагогічних
працівників до
інноваційної діяльності

1.Спільна робота з
ХАНО.

РМК

Протягом року

Методисти

1.Робота МО вчителівпредметників.
2.Робота шкільних
ініціативних груп.

Засідання
РМО,
ШМО

Протягом року

Методисти
Островерх
О.І.

1.Курси підвищення
кваліфікації.
2.Педагогічні читання.

ХАНО

За планом

Конференції,
семінари

Протягом року

Забезпечити науковометодичний супровід
інноваційної діяльності в
рамках функціонування

1.Робота РМК щодо
організації ефективної
роботи
експериментальних

Методист
Островерх
О.І.
Методист
Островерх
О.І.
Методист
Клочко Г.Г.
Методист
Деменко Т.В.

3.Організація підписки
на професійні
періодичні видання.
Солоницівськ Протягом року
ий НВК
«Перлина»,
Дергачівський
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6.

7.

8.

експериментальних
майданчиків, окремих
інноваційних проектів

майданчиків

Провести експертизу
апробованих інновацій з
метою оцінки їх
ефективності,
технологічності та
придатності до
розповсюдження і
освоєння
Забезпечити
оприлюднення,
доведення до широкого
загалу та масового
використання в
педагогічній практиці
узагальнених результатів
інноваційної діяльності

1.Вивчення та
узагальнення ЕПД.

Сприяти участі закладів

Солоницівський НВК

1.Випуск «Інформацій
них вісників».
2.Творчі звіти вчителів:
конкурс «Учитель
року»,
3.Відкриті уроки
учителів.
4.Виставки-презентації
педагогічних ідей

НВК,
Козачолопанс
ький НВК,
Малоданилівс
ький ліцей
Засідання
методичної
ради РМК

Лабораторія
КТ
ЗНЗ,РМК,
РБК

ЗНЗ
ЗНЗ, РМК,
РБК
ХАНО

Протягом року

Методисти ,
Поставнича
Л.В.
Островерх
О.І.

Протягом року

Завідувач
НМЛКТ
Іваненко
Д.С.
Методисти
Островерх
О.І.,
Щербаченко
Л.О.,
Деменко Т.В.
методист

Лютий
Грудень
Жовтень
Протягом року
Січень

Протягом
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освіти району в
експериментальнодослідній роботі з
проблеми «Підготовка
педагогів для роботи з
обдарованими дітьми»

«Перлина»,
Дергачівський НВК,
Козачолопанський
НВК,
Малоданилівський
ліцей

РМК

навчального
року

Деменко Т.В.

Координація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
та їх використання у навчально-виховному процесі
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.

Зміст роботи
Складання статистичних звітів щодо комп’ютеризації та
інформатизації закладів освіти
Організація закупівель комп’ютерної техніки для закладів
освіти
Надання консультацій для адміністрації шкіл району та
співробітників РВО з актуальних питань комп’ютеризації .
Надання допомоги з обслуговування комп’ютерного
парку району.
Постійний контроль за дотриманням санітарних вимог до
комп’ютерних класів, своєчасним отриманням школами

Термін
виконання
Постійно
Протягом року
Протягом року

Відповідальні

Відмітка
про
виконання

Іваненко Д. С.,
Островной В. В.
Іваненко Д. С.,
Островной В. В.
Іваненко Д. С.,
Островной В.В.,
Деменко Т.В.

Постійно

Островной В.В.

Постійно

Островной В. В.
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

санітарних паспортів
Надання методичної допомоги щодо підключення закладів
освіти до глобальної мережі Internet за сучасними
технологіями
Організація та проведення навчання для педагогічних
працівників закладів освіти з питань користування
комп’ютерною технікою
Участь в обласних семінарах та Інтернет-конференціях.
Організація участі в районних Інтернет-конференціях
представників закладів освіти.
Технічний супровід педагогічних конференцій, засідань,
Інтернет-нарад
Надання методичної допомоги з підготовки та передачі
інформації із шкіл у РВО в електронному вигляді
Організація та проведення конкурсів, Інтернет-олімпіад,
фестивалів.
Впорядкування та друк інформаційних вісників,
бюлетенів, буклетів
Підтримка роботи сайту відділу освіти, надання допомоги
з адміністрування сайтів ЗНЗ
Підведення підсумків роботи НМЛКТ за рік, розробка
плану роботи на наступний рік.

Протягом року

Іваненко Д. С.,
Островной В.В.

Протягом року

Іваненко Д. С.,
Островной В.В.,
Деменко Т.В.

Протягом року

Іваненко Д. С.,
Деменко Т.В.

Протягом року

Островной В.В.

Постійно
Протягом року
Протягом року
Постійно

Іваненко Д. С.,
Островной В.В.
Іваненко Д. С.,
Островной В.В.
Островной В.В.,
Деменко Т.В.
Іваненко Д. С.,
Островной В.В.,
Деменко Т.В.
Іваненко Д. С.,
Островной В.В.,
Деменко Т.В.
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15.
16.

Здійснювати контроль за роботою Інтернет та електронної
пошти у РВО та ЗНЗ
Постійно оновлювати електронну базу даних «Освіта
Харківщини»

Протягом року

Островной В.В.

Протягом року

Іваненко Д.С.
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Додаток 7. Організаційно-методичний супровід щодо впровадження допрофільного та профільного навчання
№

1.

2.

Зміст заходу
Здійснення науково-методичного супроводу
допрофільного та профільного навчання:
1) поповнення банку даних «Профільне та
допрофільне навчання»;
2) індивідуальні консультації педагогічних
працівників ЗНЗ району;
3) систематичне розміщення матеріалів
науково-методичних семінарів,
рекомендацій Департаменту науки та освіти
Харківської ОДА, КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти», відділу освіти
Дергачівської районної державної
адміністрації на сайті відділу освіти
Організація соціально-психологічного
супроводу допрофільного та профільного
навчання:
1) поповнення банку даних діагностичного
інструментарію для виявлення інтересів та
професійних нахилів учнів;
2) індивідуальні консультації педагогічних
працівників та психологів
3) розміщення науково-методичних
рекомендацій щодо супроводу

Термін
виконання

Форма
узагальнення

Протягом 2014
року

Методичні
рекомендації
Матеріали сайту
РВО

Клочко Г.Г.,
методист РМК

Протягом 2013
року

Методичні
рекомендації;
Матеріали сайту
РВО

Савенкова
Н.А.,
Клочко Г.Г.,
методисти
РМК

Відповідальні

Відмітка
про
виконання
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3.

4.

5.

6.

7.

допрофільного та профільного навчання на
сайті відділу освіти
Узагальнення інформації про організацію
допрофільної підготовки та профільного
навчання та інформації про функціонування
у районі освітніх округів.
Моніторинг питань організації
допрофільного та профільного навчання в
районі у 2014 році

Створення умов для підвищення кваліфікації
вчителів-предметників, які працюють в
профільних класах (за планом КВНЗ
«ХАНО»)
Поновити договори про співпрацю між
суб′єктами освітніх округів в Центральному,
Солоницівському, Вільшанському та
Російськомовному освітніх округах.
Поновити паспорти освітніх округів.

Березень,
вересень 2014
року

Узагальнена
інформаційна
довідка для ДНО,
рекомендації
Січень, червень,
Узагальнена
Жовтень –
інформаційна
грудень 2014року
довідка
Підготовка
аналітичних звітів
та рекомендацій
для вчителів
Протягом року
Довідки про
проходження
курсів
До 10.09.2014
року
До 10.09.2014
року

Договори про
співпрацю

Клочко Г.Г.,
методист РМК
Клочко Г.Г.,
методист РМК

Островерх О.І.,
методист РМК
Клочко Г.Г.,
методист РМК

Паспорт
Клочко Г.Г.,
Дергачівського методист РМК
освітнього округу

Додаток 8. Заходи щодо підготовки та проведення у 2014 році зовнішнього незалежного оцінювання
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№
з/п

1

2
3

3
4

5

6

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальний

Робота з підготовки до ЗНО
Забезпечення
оперативного
інформування
Упродовж
Сінюгіна В.І.
загальноосвітніх навчальних закладів району з питань
року
організації, підготовки та проведення ЗНО.
Підготовка та висвітлення інформації про зовнішнє
Упродовж
Сінюгіна В.І.
незалежне оцінювання.
року
Підготовка та висвітлення інформації про результати
Вересень,
Сінюгіна В.І
зовнішнього незалежного оцінювання випускників
жовтень
попереднього року.
Уточнення та редагування електронної бази даних про
Жовтень,
Сінюгіна В.І
загальноосвітні навчальні заклади Харківського району.
листопад
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
Упродовж
Сінюгіна В.І
загальноосвітніх навчальних закладів району щодо
року
проведення пробного тестування.
Уточнення складу пільгового контингенту серед
Листопад,
Сінюгіна В.І
випускників загальноосвітніх навчальних закладів
грудень
Харківського району. Співпраця з ХРЦОЯО з питання
забезпечення
цих
випускників
безкоштовними
тестовими зошитами для участі у пробному зовнішньому
незалежному оцінюванні.
Контроль за станом інформаційно-роз’яснювальної та
Упродовж
Сінюгіна В.І
організаційно-методичної
роботи
загальноосвітніх
року
навчальних закладів району з питань підготовки
випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.

Вихід інформації

Інформація на нарадах
керівників ЗНЗ,
листи в ЗНЗ
Офіційний сайт,
службовий портал
Офіційний сайт,
службовий портал

Відмітка про
виконання,

_________.2014
_________.2014
_________.2014

Електронні звіти до
ХРЦОЯО
Листи до ЗНЗ,
нарада керівників

_________.2014

Інформація до
ХРЦОЯО

_________.2014

Звіти до ХРЦОЯО
_________.2014
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№
з/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальний

Вихід інформації

7

Проведення PR-кампанії щодо питань зовнішнього
незалежного оцінювання для учнів, батьків, різних
категорій освітян та громадськості.

Упродовж
року

Сінюгіна В.І

Офіційний сайт,
службовий портал,
засоби масової
інформації

Здійснення координації та контролю за оформленням у
загальноосвітніх навчальних закладах інформаційних
куточків «Пробне ЗНО», та «ЗНО» з використанням
уніфікованих матеріалів, розміщених на сайті ХРЦОЯО/
Здійснення координації та контролю за проведенням
спільних sз випускниками батьківських зборів sз
використанням уніфікованих матеріалів, розміщених на
сайті ХРЦОЯО
Розповсюдження поліграфічної продукції ХРЦОЯО
серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів
Харківського району: «Пробне ЗНО», «ЗНО»
Здійснення координації та контролю за проведенням
уроків інформатики з використанням методичних
рекомендацій
ХРЦОЯО
для
випускників
загальноосвітніх навчальних закладів.
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
загальноосвітніх навчальних закладів району щодо
проведення пробного тестування.
Сприяння реєстрації випускників на основну сесію
ЗНО – 2014.

Упродовж
року

Сінюгіна В.І

Упродовж
року

. Сінюгіна В.І

Листопад,
грудень

Сінюгіна В.І

Листопад

Іваненко Д.С.

8

9

10

11

12

13

Відмітка про
виконання,

_________.2014

Листи до
загальноосвітніх
навчальних закладів

_________.2014

Листи до
загальноосвітніх
навчальних закладів

_________.2014

Листи до
загальноосвітніх
навчальних закладів

_________.2014

_________.2014

Упродовж
року

Сінюгіна В.І

Згідно з
термінами,
визначеними

Сінюгіна В.І

Листи до
загальноосвітніх
навчальних закладів
Листи до ЗНЗ,

_________.2014

_________.2014
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№
з/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Проведення оновлення електронного банку даних
старших інструкторів, екзаменаторів та резервних осіб.

14

Участь в організаційно-методичних заходах з питань
підготовки та проведення ЗНО та забезпечення
своєчасного виконання заходів, що входять до
компетенції відділу освіти.

15

МОНМС
України
Квітень,
травень
Упродовж
року

Відповідальний

Вихід інформації

Іваненко Д.С..

Електроні звіти до
ХРЦОЯО

Сінюгіна В.І

Доведення інформації
до методистів

Відмітка про
виконання,

_________.2014
Погребенко Т.В

Додаток 9. Заходи щодо організованого закінчення 2013/2014 навчального року
№ з/п

1.

2.
3.
4.

Заходи

Термін

Забезпечити контроль за дотриманням у ЗНЗ району чинних нормативних документів КвітеньМіністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти ХОДА, відділу освіти травень
з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної
підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.
Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного
Травень
оцінювання навчальних досягнень учнів.
Визначити осіб, які складатимуть дострокову державну підсумкову атестацію.
Лютий
Забезпечити контроль за проведенням підсумкової атестації учнів-екстернів за курс базової Березеньта повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих
квітень
навчальних планів.

Відповідальні

Відмітка
про
виконання

Сінюгіна В.І..

Сінюгіна
В.І.,керівники ЗНЗ
Єфіменко З.О.
Єфіменко З.О.
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Забезпечити контроль за здійсненням допуску учнів-екстернів, які пройшли
підсумкову атестацію з предметів інваріантної складової робочих навчальних
планів, до державної підсумкової атестації .
Розробити протокол здійснення експертизи організованого закінчення
2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації
випускників 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Підготувати та надати до Департаменту науки і освіти ХОДА списки учнів, які
звільняються від державної підсумкової атестації за станом здоров’я. Разом зі
списками надати оформлені згідно з вимогами документи, що підтверджують
звільнення учнів 11(12)-х класів за станом здоров’я від державної підсумкової
атестації.
Забезпечити подання до РЦ «Студсервіс» замовлення на виготовлення учнямекстернам документів про базову та повну загальну середню освіту.
Підготувати та надати до Департаменту науки і освіти ХОДА замовлення на
виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів
9-х, 11-х класів.
Отримати в Департаменті науки і освіти ХОДА матеріали для проведення державної
підсумкової атестації.
Забезпечити збереження в сейфі (металевій шафі) матеріалів для проведення
державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів.
Організувати видачу відповідальним особам навчальних закладів похвальних
листів, похвальних грамот.
Організувати видачу відповідальним особам навчальних закладів матеріалів для
проведення державної підсумкової атестації
Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11-х класів
основної та старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних
планів (визначаються МОН України щорічно).
Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11(12)-х класах внести зміни до

Травень

Єфіменко З.О.

Квітень

Сінюгіна В.І.

Квітень
(за
графіком)

Сінюгіна В.І.

Наказ №___
від___.___.2014

До
01.05.2014
Квітень
(за
графіком)
За графіком

Сінюгіна В.І..

№___
від___.___.2014
№___
від___.___.2014

Травень

Сінюгіна В.І.

Травень

Сінюгіна В.І.

За графіком

Сінюгіна В.І.

Травень

Сінюгіна В.І.

Наказ №___
від___.___.2014

До

Сінюгіна В.І..

№___

Сінюгіна В.І.

Сінюгіна В.І..
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бази даних про випускників, які претендують на отримання:
- свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою,
- атестатів про повну загальну середню освіту з відзнакою.

01.06.2014
25.05.2014

16.

Підготувати та надати до Департаменту науки і освіти ХОДА інформацію про
випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями.

До
25.05.2014

Сінюгіна В.І.

17.

Ужити заходів з питань створення безпечних умов під час проведення святкових
Травень
урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник», закінчення школи та вручення
атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Підготувати та надати до Департаменту науки і освіти ХОДА інформацію про Квітень
проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленою
формою.
Здійснити контроль за організацією та проведенням у загальноосвітніх навчальних Протягом
закладах навчальних екскурсій та навчальної практики
року
Підготувати до погодження графіки проведення державної підсумкової атестації Квітень
(підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до
календарно-тематичного планування.
Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів щодо Травень
особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками
міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок, тренувальних зборів
міжнародного рівня, та проведення їх державної підсумкової атестації.
Створити для проведення державної підсумкової атестації державні атестаційні та
До
апеляційні комісії згідно з переліком, визначеним у пп. 3, 9 Положення про державну 20.04.2014
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
Підготувати статистичний звіт про організацію навчання учнів за індивідуальною
Квітень
формою навчання.

Скрипка Н.В.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

від___.___.2014
№___
від___.___.2014
№___
від___.___.2014

Скрипка Н.В..

№___
від___.___.2014

Ковтун Т.А.

Наказ №___
від___.___.2014

Сінюгіна В.І.

Протокол №____
від ___.__.2014

Сінюгіна В.І.

Волкова О.М..

№___
від___.___.2014
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

Покласти на голів комісій відповідальність за об’єктивність оцінювання та
безумовне дотримання встановленого нормативними документами порядку під час
проведення державної підсумкової атестації.
Підготувати до погодження розклади проведенням державної підсумкової
атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів, затвердження складів предметних атестаційних
комісій.
Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і
пропозицій з питань процедури проведення іспитів та об’єктивності оцінювання
рівня знань учнів під час державної підсумкової атестації.
Здійснити оперативне управління під час проведенням державної підсумкової атестації
учнів 4-х класів з української мови, українського читання, математики
Довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів інформацію про
особливості оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є
учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок,
тренувальних зборів міжнародного рівня, та порядок допуску (звільнення) їх до
(від) державної підсумкової атестації.
Надати до Департаменту науки і освіти ХОДА дані про учнів 9-х та 11(12)-х класів,
які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад тощо з
відповідними підтверджуючими документами Українського центру з фізичної
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
Узагальнити результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х,
11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до Департаменту науки і освіти ХОДА.

До
01.05.2014

Сінюгіна В.І.

До
20.04.2014

Сінюгіна В.І.

Травень

Сінюгіна В.І.

Травень

Ковтун Т.А.

Травень

Сінюгіна В.І.

Протокол №____
від ___.__.2014

До
10.04.2014

Сінюгіна В.І.

№___
від___.___.2014

Забезпечити керівників загальноосвітніх навчальних закладів нормативними та
методичними матеріалами, якими регламентується порядок та особливості
організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної
підсумкової атестації випускників 4-х, 9(10)-х, 11(12)-х класів.

КвітеньТравень

До
01.06.2014

___.___.2014

Щербаченко Л.О. №___
від___.___.2014
№___
від___.___.2014
Клочко Г.Г.
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32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.

Забезпечити контроль за дотриманням порядку визначення навчальних предметів
для проходження випускниками 9-х, 11(12)-х класів державної підсумкової
атестації та вибору форм складання атестації.
Організувати погодження річних планів навчальних закладів на 2013/2014 н.р.
Провести наради директорів, заступників директорів з НВР щодо нормативності
закінчення навчального року.
Проаналізувати виконання навчальних планів та програм за рік.
Організувати роботу щодо обліку працевлаштування випускників 2013 року.
Організувати проведення дострокової державної підсумкової атестації учнів
11(12)-х класів, які призиваються на строкову службу до Збройних сил України,
достроково-умовно звільняються з місць виконання покарань відповідно до
визначених термінів
Організувати роботу з підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах робочих
навчальних планів на 2014/2015 навчальний рік.

Квітень

Сінюгіна В.І.

Червень

. Сінюгіна В.І.

Квітень
Травень

Живолуп М.І.

Травень
Березень

Скрипка Н.В.
Сінюгіна В.І.

Травень

Сінюгіна В.І.

Забезпечити погодження з КВНЗ «Харківською академією неперервної освіти»
До
навчальних програм, за якими передбачається викладання в 2014/2015 01.06.2014
навчальному році в гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах, загальноосвітніх
навчальних закладах із заочними класами.
Здійснити перевірку діяльності адміністрацій загальноосвітніх навчальних Травень
закладів з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до
документів про базову та повну загальну середню освіту балів до тих, що
виставлені у протоколах за результатами проходження учнями державної
підсумкової атестації, класних журналах, книгах обліку та видачі документів про
освіту, розрахунків середнього балу атестатів та свідоцтв
Організувати роботу щодо проведення ЗНО-2014

Сінюгіна В.І.

Січень-

№___
від___.___.2014
Протокол №____
від ___.__.2014
Наказ №___
від___.___.2014

Наказ №___
від___.___.2014

Клочко Г.Г.

Сінюгіна В.І.,
спеціалісти

Сінюгіна В.І..

Наказ №___
від___.___.2014

№___
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42.

Організувати роботу щодо літнього оздоровлення обдарованих учнів

червень
Квітеньчервень

Скрипка Н.В.

від___.___.2014
Наказ №___
від___.___.2014

Додаток 10. Заходи щодо організованого початку 2014/2015 навчального року
№
з/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Заходи
Забезпечити організацію і проведення щорічного огляду готовності навчальних
закладів до роботи у 2014/2015 навчальному році.

Термін
Серпень
2014 року
Серпень
2014 року

Забезпечити контроль за організацією медичних оглядів учнів, педагогічних
працівників ЗНЗ району.
Підготувати та надати до Департаменту науки і освіти ХОДА статистичну звітність Вересень
з питань організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у
2014 року
2014/2015 навчальному році.
Забезпечити контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів щодо
охоплення дітей шкільного віку обов’язковим навчанням, виконання ст. 35 Закону СерпеньУкраїни «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»,
травень
неухильного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 2014-2015
№ 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та
років
відповідних наказів відділу освіти Харківської райдержадміністрації.
Здійснити заходи щодо своєчасного і в повному обсязі забезпечення навчальних Серпень
закладів педагогічними працівниками.
2014 року
Організувати контроль за погодженням, затвердженням розкладів уроків,
До
факультативів, індивідуальних занять, узгодженням розкладів уроків ЗНЗ з
01.09.2014
райсанстанцією.

Відповідальні

Відмітка
про виконання
Наказ №___
Трипольський С.Б. від___.___.2014
Шептуха О.М.

Наказ №___
від___.___.2014

Клочко Г.Г.

№___
від___.___.2014
Наказ №___
від___.___.2014

Скрипка Н.В.

Шептуха О.М.
Сінюгіна В.І.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Підготувати матеріали районної серпневої педагогічної конференції керівників
загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних навчальних закладів, керівників
методичних об’єднань, педагогічних працівників.
Завершити підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період
2014/2015 навчального року.
Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази
навчальних закладів до нового навчального року та створення належних санітарногігієничних вимог.
Забезпечити організоване проведення педагогічного тижня, залучивши до участі
керівників районної ради та райдержадміністрації, представників батьківської
громадськості, органів учнівського самоврядування, наукових установ, громадських
організацій.
Ужити невідкладних заходів для оперативної доставки до ЗНЗ підручників,
посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої в переліку Міністерства
освіти і науки України на 2014/2015 навчальний рік.
Забезпечити контроль щодо оновлення на сайтах навчальних закладів інформації
про заклад.
Забезпечити контроль оновлення даних щодо навчальних закладів, шкільної
мережі, педагогічного складу, учнів та інших даних на порталі ІСУО (інформаційна
система управління освітою).
Забезпечити заповнення баз даних за державними статистичними формами ЗНЗ-1
та ЗНЗ-2.
Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів інструктивнометодичні листи Міністерства освіти і науки України про викладання базових
навчальних дисциплін у 2014/2015 навчальному році, іншу науково-методичну
літературу щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного
процесу впродовж 2014/2015 навчального року.
Узяти під особистий контроль питання щодо звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів про виконану роботу в
2013/2014 навчальному році на загальних зборах педагогічних колективів,

До
15.08.2014

Живолуп М.І.

До
15.08.2014

Трипольський С.Б.

До
01.08.2014

Трипольський С.Б.

Серпень
2014 року
Серпеньвересень
2014 рку
До
01.09.2014

Живолуп М.І.

№___
від___.___.2014

Клочко Г.Г.
Іваненко Д.С.

До
01.09.2014

Іваненко Д.С.,
Сінюгіна В.І,

До
20.09.2014

Сінюгіна В.І.

№___
від___.___.2014
___.___.2014

До
01.09.2014

Живолуп М.І,

До
01.07.2014

Сінюгіна В.І,
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17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

батьківських комітетів, рад та піклувальних рад.
Здійснити контроль за організацією навчання учнів за індивідуальною формою.
Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; учнів-сиріт, дітей,
які залишились без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які потерпіли
від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, дітей сімей, які опинились у
складних життєвих умовах, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі
заочних класів.
Забезпечити заповнення та коригування обласної автоматизованої бази даних
«Атестація педагогічних працівників» з урахуванням кадрових змін, що відбулися,
результатів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників протягом
2013/2014 навчального року.
Забезпечити якісну підготовку та проведення в навчальних закладах Дня знань та
свята Першого дзвоника.
Підготувати та надати до Департаменту науки і освіти ХОДА узагальнений
статистичний звіт загальноосвітніх навчальних закладів «Список дітей і підлітків,
які не приступили до занять 1 вересня 2014/2015 н.р. в загальноосвітніх навчальних
закладах району» (з контингенту учнів школи) та інформацію про вжиті заходи
щодо залучення таких дітей до навчання.
Проконтролювати роботу керівників загальноосвітніх навчальних закладів з
працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х та 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Розробити бази даних (списки) працевлаштування випускників 9-х, 11 (12)-х класів
2014 року.
Проаналізувати рух учнів ЗНЗ упродовж літа 2014 року та кількісний склад на
початок 2014/2015 навчального року.
Провести облік учнів девіантної поведінки, дітей сімей, які опинились у складних
життєвих умовах.
Організувати роботу щодо забезпечення випускників документами про освіту.

До
01.09.2014
До
20.09.2014

Волкова О.М.

До
05.10.2014

Шептуха О.М.

До
01.09.2014

Скрипка Н.В.

Справа
№______

№___
від___.___.2013
01.09.2014

Скрипка Н.В,

До
10.09.2014

Скрипка Н.В,

До
20.09.2014

Скрипка Н.В,

До
10.09.2014
До
30.09.2014
До

№___
від___.___.2014
Справа №________

Скрипка Н.В,
Скрипка Н.В,

Справа
№___

Сінюгіна В.І,

Наказ №___
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27.

Забезпечити контроль за працевлаштуванням (продовженням навчання) дітей-сиріт.

28.

Забезпечити систематичний контроль за відвідуванням учнями занять.

29.

Ужити заходів із забезпечення безкоштовного харчування учнів початкових класів
та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Завершити організований набір учнів до 1, 10-х класів, забезпечити комплектування
мережі інших класів (груп).
Забезпечити належні умови для навчання й виховання учнів молодших класів,
залучення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спонсорів,
меценатів до участі в акції «Дай руку, першокласнику!».
Забезпечити комплектування мережі гуртків (груп) позашкільних навчальних
закладів.
Забезпечити організацію регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання
й додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості, які цього потребують.

30.
31.
32.
33.
34.

Переглянути та затвердити маршрути руху шкільних автобусів.

35.

Ужити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до різних
форм дошкільної освіти.
Забезпечити своєчасний облік дітей дошкільного віку відповідно до листа
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2007 № 1/9-263
«Про організацію обліку дітей дошкільною освітою» з проведенням стану
охоплення дітей дошкільною освітою.

36.

37.

Забезпечити належний технічний стан наявного шкільного автотранспорту.

38.

Забезпечити проходження діагностики та страхування шкільного автотранспорту.

15.10.2014
До
01.09.2014
Вересеньтравень

від___.___.2014
Скрипка Н.В,
Скрипка Н.В,

До
01.09.2014

Іванченко Н.М,

До
05.09.2014

Сінюгіна В.І.

До
01.09.2014

Ковтун Т.А.

До
15.09.2014

Скрипка Н.В,

До
01.09.2014

Трипольський С.Б.

До
01.09.2014
До
01.09.2014
До
01.09.2014
До
01.09.2014
Відповідно
до термінів

Трипольський С.Б.
Коваль В.В.
Коваль В.В.
Запорожський Р.О.
Запорожський Р.О.
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Додаток 11. План масових заходів
№
з/п

Заходи

Участь у обласній виставці писанкарства
«Різдвяна писанка»
2. Участь у обласній новорічно-різдвяній
виставці «Новорічна композиція»
3. Районна та обласна Акції фоторобіт
«Незгасна пам’ять»
4. Новорічні та різдвяні свята
5. Проведення засідання «Школи лідерів»
6. Всеукраїнська філософська історикокраєзнавча конференція «Пізнай себе, свій
рід, свій нарід»
7. І етап Всеукраїнського юнацького
фестивалю « В об’єктиві натураліста»
8. Обласний конкурс-захист науководослідницьких робіт учнів-членів МАН (ІІ
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН)
9. Першість футболу на Кубок Харківської
міської Ради.
10. Учбово – тренувальний сбір лижників в с.
Ясиня, Закарпатської області.
1.

Термін
проведення

Місце
проведення

Відповідальні

2 -11 січня

Однокозова Т.І.

Січеньтравень
19.12 – 10.01
січень
7-10 січня

БДЮТ,
м. Харків
БДЮТ,
м. Харків
БДЮТ,
м. Харків
Навчальні заклади
БДЮТ
БДЮТ

28.01

БДЮТ

Однокозова Т.І.

січеньберезень

м. Харків

Однокозова Т.І.

січень

м. Харків.

Лещенко О.І.

січень

С. Ясиня,
Закарпатська обл.

Лещенко О.І.

2 -11 січня

Відмітка
про
виконання

Однокозова Т.І.
Однокозова Т.І.
Однокозова Т.І.
Марєйкіна О.Л.
Однокозова Т.І.
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11. Районні змагання з футболу серед
вихованців ДЮСШ.
12. Районні змагання з міні – футболу серед
вихованців ДЮСШ.
13. І етап Малих олімпійських ігор у ЗНЗ
Дергачівського району.
14. Зимова Першість Харкова з футболу.
15. Обласні змагання з техніки лижного
туризму.
16. Районні змагання з баскетболу серед юнаків.
17. Краєзнавча конференція «Ковалевські
читання»
18. Участь у ІІ етапі Всеукраїнського
юнацького фестивалю « В об’єктиві
натураліста»
19. І етап Всеукраїнського конкурсу
української народної іграшки
20. Районний етап обласного відкритого
фестивалю дитячої художньої творчості
(образотворче мистецтво) «Таланти ІІІ
тисячоліття»
21. І етап Всеукраїнського конкурсу «Земля –
наш спільний дім»
22. Відбірковий тур районного конкурсу
«Доньки-матері»
23. Районний фотоконкурс «Територія пригод»

січень

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

січень

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

січень

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

січень
січень

м. Харків.
м. Харків.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

січень
лютий

м. Дергачі.
БДЮТ

Лещенко О.І.
Однокозова Т.І.

04.02

м. Харків

Однокозова Т.І.

11.02

БДЮТ

Однокозова Т.І.

12.02

БДЮТ

Однокозова Т.І.

13.02

БДЮТ

Однокозова Т.І.

лютий

БДЮТ

Однокозова Т.І.

17.02

БДЮТ

Однокозова Т.І.
234

24. Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
української народної іграшки

18.02

м. Харків

Однокозова Т.І.

25. Участь у ІІ (відбірковому) етапі
Всеукраїнського конкурсу «Земля –наш
спільний дім»

19.02

м. Харків

Однокозова Т.І.

18.02-20.02

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

27. Участь у обласній конференція лідерів
учнівського самоврядування, присвячена 25й річниці виведення військ колишнього
СРСР з Республіки Афганістан
28. Районна літературно- краєзнавча,
мистецько- художньо-поетична хода,
присвячена 200-літтю з дня народження Т.Г.
Шевченка «Невмируща слава українського
генія»
29. Участь у обласному фотоконкурсі
«Територія пригод»

лютий

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

24.02.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

25.02

БДЮТ

Однокозова Т.І.

30. Проведення круглого столу для «Школи
лідерів»

лютий

БДЮТ

Марєйкіна О.Л.

31. Районні змагання з лижних гонок.
32. Районні змагання з баскетболу серед дівчат і
юнаків.

лютий
лютий

м. Дергачі.
м. Дергачі.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

26. Участь у Всеукраїнській молодіжній акції
«Пам’ятати.Відродити.Зберегти.»
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33. Районні змагання з карате серед вихованців
ДЮСШ.
34. Обласні змагання зі спортивного
орієнтування на лижах.
35. Учбово – тренувальні збори лижників та
участь у Всеукраїнських змаганнях з техніки
лижного туризму в с. Ясиня, Закарпатської
області.
36. Зимова Першість Харкова з футболу.
37. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»
38. Участь у Всеукраїнському конкурсі
дослідницько-експериментальних робіт
«Юний дослідник» (9-11 років)
39. Конкурс дитячої художньої творчості
«Таланти ІІІ тисячоліття» відбірковий тур
(обласний)
40. Всеукраїнська історико-краєзнавча
експедиція учнівської і студентської молоді
«Історія міст і сіл України».
41. Районний та обласний етапи військовопатріотичної акції «Слобожанські дзвони
Перемоги»
42. Районна історико-краєзнавча експедиція
«Видатні люди та місця Дергачівщини»

лютий

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

лютий

м. Харків.

Лещенко О.І.

лютий

С. Ясиня,
Закарпатська обл.

Лещенко О.І.

лютий
лютийберезень
1-12 березеня

м. Харків.
БДЮТ

Лещенко О.І.
Однокозова Т.І.

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

лютийтравень

БДЮТ

Однокозова Т.І.

лютийберезнь

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

березень

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

10 березня

БДЮТ

Однокозова Т.І.
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43. Проведення тренінгу для «Школи лідерів»

10 березня

44. Краєзнавча конференція «Видатні люди та
14-20 березня
місця Дергачівщини»
45. Участь у обласному конкурсі учнівських
березень
колективів
екологічної
просвіти
(за
викликом)
46. Районний
етап
ІІІ
Міжнародного
18 березня
українсько-литовського конкурсу плакатів,
малюнків і фотографій «Дружать діти на
планеті»
47. Участь у обласному етапі ІІІ Міжнародного 24-31 березня
українсько-литовського конкурсу плакатів,
малюнків і фотографій «Дружать діти на
планеті»
48. Участь у І та ІІ етапах Всеукраїнського
25 березеняконкурсу з квітникарства та ландшафтного
25 квітня
дизайну «Квітуча Україна»
49. Районна конференція присвячена 200-й
березень
річниці з дня народження Т.Г. Шевченка
50. Літературно-мистецьке свято «Уклін тобі,
березень
Кобзарю»
51. І етап Всеукраїнського конкурсу
25.03
декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва «Знай і люби свій край»
52. Фінал районного конкурсу «Доньки-матері» 21-27 березня

БДЮТ

Марєйкіна О.Л.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.
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Участь у обласному святі «Доньки-матері»
Зимова Першість Харкова з футболу.
Першість області з лижних гонок.
Екскурсія на ОСК «Металіст» вихованців
ДЮСШ.
57. Спортивно – тренувальні збори АР Крим.
58. Відкриті районні змагання з карате на Кубок
міского голови.
59. Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва «Знай і люби свій край»

березень
березень
березень
березень

м. Харків
м. Харків.
м. Харків.
м. Харків.

Однокозова Т.І.
Лещенко О.І.
Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

березень
березень

АР Крим.
м. Дергачі.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

01.04-11.04

м. Харків

Однокозова Т.І.

квітень

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

04-08 квітня

БДЮТ

Однокозова Т.І.

62. Районний краєзнавчий захід « Мистецький
вернісаж»
63. Районна підсумкова науково-практична
краєзнавча конференція

квітень

БДЮТ

Однокозова Т.І.

квітень

БДЮТ

Однокозова Т.І.

64. Участь у І та ІІ етапах обласної виставкиконкурсу «Українська Великодня писанка»

Іет.-07.04,
ІІ ет.-14.0428.04

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

53.
54.
55.
56.

60. Районний та обласний етапи Міжнародного
українсько-французького конкурсу
малюнків «Жива вода Дельта»
61. Районний етап Всеукраїнської виставкиконкурсу декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій
рідний край».
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65. Проведення засідання «Школи Лідерів»
66. Виставка-акція «SOS – вернісаж»

квітень

БДЮТ

Марєйкіна О.Л.

Іет.- 11 квітня,
ІІет.-17-24
квітня
І ет.-15 квітня,
ІІ ет.- 21-26
квітня
квітень

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

м. Дергачі.
м. Дергачі.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

АР Крим.
м. Харків.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

м. Харків.
м. Харків.
БДЮТ,
м. Харків

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.
Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

67. Участь у І та ІІ етапах обласної виставки
малюнків та плакатів «Мій біль –
Чорнобиль».
68. Обласна відкрита наукова конференція
учнів-членів МАН “Традиції та сучасне в
культурі народів Слобожанщини»
69. Підведення підсумків районної краєзнавчої
19.04
експедиції « 70 кроків до Перемоги»
70. Районні змагання з футболу.
квітень
71. Районні змагання з техніки пішохідного
квітень
туризму.
72. Районні змагання зі спортивного
квітень
орієнтування.
73. Учбово – тренувальний похід в Крим.
квітень
74. Першість м. Харкова по футболу серед
квітень
ДЮСШ 1998- 2000 р. н.
75. Легкоатлетичне чотирьохборство.
квітень
76. «Старти надій».
квітень
77. Районний та обласний етапи
І ет.- 6 травня,
Всеукраїнського конкурсу робіт юних
ІІ ет.14-17
техніків «Наш пошук і творчість тобі,
травня
Україно»
78. Участь у ІІ (обласному) етапі обласного 5-20 травня
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відкритого фестивалю дитячої художньої
творчості «Таланти третього тисячоліття»
79. Обласний шаховий турнір «Е2 – Е4».
80. Конкурс юних літераторів «Слово. Образ.
Митець».
81. Районний зліт юних туристів-краєзнавців
82. Обласний зліт юних туристів-краєзнавців

травень
травень
травень
11-16 травня

м. Харків
БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.
Однокозова Т.І.

Золочівський
район
БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

83. Участь у Міжнародному українськолитовському конкурсі плакатів, малюнків,
фотографій «Дружать діти на планеті»
(номінація –фото).
84. Участь у ХІІІ обласному зльоті юних
туристів-краєзнавців
85. Районний збір юних істориків
«Слобожанські дзвони Перемоги» у рамках
Всеукраїнської акції «пам’ятати. Відродити.
Зберегти».

травень

Однокозова Т.І.

11-16
травня
травень

м. Харків

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

86. Обласний збір юних істориків
«Слобожанські дзвони Перемоги» у рамках
Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити.
Зберегти».
87. Урочисте відкриття оздоровчих закладів
відпочинку
88. Відкрита першість по боротьбі в м. Донецьк
серед юнаків та дітей Європи.

травень

БДЮТ

Однокозова Т.І.

травень

БДЮТ

Однокозова Т.І.

травень

м. Донецьк.

Лещенко О.І.
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89. Учбово – тренувальний похід в Крим.
90. Обласні змагання «Нащадки козацької
слави».
91. Обласні змагання з легкоатлетичного
чотирьохборства.
92. Обласні змагання з техніки пішохідного
туризму.
93. Обласні змагання зі спортивного
орієнтування на середніх дистанціях та в
естафетах.
94. Першість м. Харкова по футболу серед
ДЮСШ 1998- 2000 р. н.
95. Першість ДЮСШ по боротьбі дзюдо.
96. Районний туристичний зліт.
97. Спортивно – оздоровчий табір в с.
Прибрежне Сакського району АР Крим.
98. Спортивно- оздоровчий табір в с.
Нижнєзаморське АР Крим.
99. Спортивно – тренувальний похід в Карпати
100 Спортивно – тренувальні збори в Карпатах.
101 Спортивно – оздоровчий табір в с.
Нижнєзаморське АР Крим.
102 Легкоатлетичні змагання до Дня фізичної
культури.
103 Районний туристський зліт.
104 Першість м. Харкова по футболу серед
ДЮСШ 1998-2000 р.н.
105 Всеукраїнська експедиція учнівської та

травень
травень

АР Крим.
м. Харків.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І

травень

м. Харків.

Лещенко О.І

травень

м. Харків.

Лещенко О.І

травень

м. Харків.

Лещенко О.І

травень

м. Харків.

Лещенко О.І

травень
травень
червень

м. Харків.
м. Дергачі.
АР Крим.

Лещенко О.І
Лещенко О.І
Лещенко О.І

липень

АР Крим.

Лещенко О.І

липень
серпень
серпень

Карпати.
Карпати.
АР Крим.

Лещенко О.І
Лещенко О.І
Лещенко О.І

вересень

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

вересень
вересень

м. Харків.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

вересень-

БДЮТ,

Однокозова Т.І.
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студентської молоді «Моя Батьківщина –
Україна» ( районний та обласний етапи)
106 Районний та обласний етапи Всеукраїнської
акції «День юного натураліста»

жовтень

м. Харків

І ет.-16
вересня,
ІІ ет.22-27
вересня
вересеньжовтень
жовтень

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

БДЮТ

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

м. Дергачі.
м. Дергачі.
м. Харків.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

м. Харків.

Лещенко О.І.

107 Участь в установчій сесії Харківського
територіального відділення МАН
108 Участь в обласній конференції юних
геологів
109 Районна виставка дитячого малюнку «Наша
жовтень
мрія – вода чиста, земля красива»
110 Районний та обласний етапи Всеукраїнської
І ет.- 7
пропагандистської природоохоронні акції жовтня,
ІІ
«Птах року-2014»
ет.-14 жовтня
111 Участь в обласній виставці дитячого
24-31 жовтня
малюнку «Наша мрія – вода чиста, земля
красива»
112 Районні учбові збори учнів-членів МАН з
жовтеньбазових дисциплін
листопад
113 Участь в обласних зборах учнів-членів МАН
жовтеньз базових дисциплін
листопад
114 Районні змагання з міні футболу
жовтень
115 Легкоатлетичний крос.
жовтень
116 Першість м. Харкова по футболу серед
жовтень
ДЮСШ 1998-2000 р.н.
117 Обласні змагання зі спортивного
жовтень
орієнтування «Великі надії».
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118 Спортивно – тренувальний похід по Криму.
119 Першість області з боротьби Карате.
120 Участь у відбірковому турі обласного
конкурсу «Доньки-матері»
121 Районний та обласний етапи Всеукраїнської
виставки-конкурсу робіт учнів молодшого
шкільного віку з початкового технічного
моделювання.
122 Участь в обласній конференції учнівської та
студентської молоді «Моя Батьківщина –
Україна»
123 Акція «Молодь за здоровий спосіб життя»
124 Районні змагання «Нащадки козацької
слави».
125 Кубок України з карате.
126 Першість м. Харкова по футболу серед
ДЮСШ 1998-2000 р.н.
127 Кубок зі спортивного орієнтування «Золота
осінь».
128 І етап Малих олімпійських ігор у ЗНЗ
Дергачівського району.
129 Першість області з карате за версією ВКФ
130 Районний та обласний етапи
Всеукраїнського конкурсу «Парки-легені
міст і сіл»
131 Районна виставка зимових композицій
«Новорічний подарунок».

жовтень
жовтень
листопад

АР Крим.
м. Харків.
м. Харків

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.
Однокозова Т.І.

І ет.-12листопада,
ІІ ет. -18-20
листопада
листопад

БДЮТ,
м. Харків

Однокозова Т.І.

м. Харків

Однокозова Т.І.

17-26
листопада
листопад

БДЮТ

Марєйкіна О.Л.

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

листопад
листопад

м. Харків.
м. Харків.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

листопад

м. Харків.

Лещенко О.І.

листопад

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

листопад
грудень

м. Харків.
БДЮТ,
м. Харків

Лещенко О.І.
Однокозова Т.І.

2 грудня

БДЮТ

Однокозова Т.І.
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132 Районний етап конкурсу «Український
сувенір».
133 Районна виставка малюнків «Мої зимові
мрії».
134 Участь в обласній виставці зимових
композицій «Новорічний подарунок».
135 Участь у обласному етапі очно-заочного
конкурсу «Український сувенір».
136 Відкриття районної новорічної ялинки
97. І етап Малих олімпійських ігор у ЗНЗ
Дергачівського району.
98. Турнір з карате серед вихованців ДЮСШ.
99. Районні змагання з акробатики серед
вихованців ДЮСШ.
100. Районні змагання з футболу серед
вихованців ДЮСШ.
101. Районні змагання з міні - футболу серед
вихованців ДЮСШ.
102. Першість з футболу на Кубок Харківської
міської Ради.
103. Учбово – тренувальний збір лижників в с.
Ясиня, Закарпатської області.
104. Районні змагання з шашок.
105. Районні змагання з шахів.
106. Районні змагання з настільного тенісу.
107. Районні змагання з техніки пішохідного
туризму в приміщенні.

3 грудня

БДЮТ

Однокозова Т.І.

грудень

БДЮТ

Однокозова Т.І.

10-15 грудня

м. Харків

Однокозова Т.І.

10-15 грудня

м. Харків

Однокозова Т.І.

грудень

БДЮТ

Однокозова Т.І.

грудень

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

грудень
грудень

м. Харків.
м. Дергачі.

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.

грудень

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

грудень

м. Дергачі.

Лещенко О.І.

грудень

м. Харків.

Лещенко О.І.

грудень

С. Ясиня,
Закарпатська обл.
м. Дергачі.
м. Дергачі.
м. Дергачі.
м. Дергачі.

Лещенко О.І.

грудень
грудень
грудень
грудень

Лещенко О.І.
Лещенко О.І.
Лещенко О.І.
Лещенко О.І.
244

Додаток 12. Заходи щодо подання замовлення, видачі та обліку персоніфікованих документів про освіту
у 2014 році
№ Зміст

2.
1.
Підписання
договору
з РЦ «Студсервіс» на
1.

2014 рік
2. Призначення відповідального за видачу та
облік документів про освіту
3. Загальне замовлення на виготовлення
персоніфікованих документів

Термін надання
інформації до
РЦ
«Студсервіс»
3.
З 01.02.2014

Інструментарій

4.
Стандартний договір

До 01.10.2014
До 15.10.2014

4. Анкети випускників

До 15.10.2014

5. Попереднє замовлення на отримання

До 15.10.2014

Форма-запит
РЦ «Студсервіс»;
додаток № 1 методичних
рекомендацій
Форма-запит
РЦ «Студсервіс»;
додаток № 2 методичних
рекомендацій

7. Надання відповідальним списків

З 01.12.2014 до
15.01.2014

Форма-запит
РЦ «Студсервіс»;
додаток № 13, 13а
методичних рекомендацій
Копії статуту, наказу,
контракту, зразка підпису і
печатки керівника
навчального закладу;
додаток № 5 методичних
рекомендацій
Форми
РЦ «Студсервіс»

8. Повернення виправлених списків

З 15.01.2014 до
30.01.2014

Форми
РЦ «Студсервіс»

випускної документації про освіту, додатків,
похвальних листів та грамот, ЗМ, СМ

6.

Зміна назви навчального закладу чи
печатки навчального закладу, призначення
нового директора

випускників на першу перевірку

відповідальними до РЦ«Студсервіс» з

Терміново
до 01.01.2014

Управлінське
рішення,
висновки
5.

Відповідальний

Відмітка про
виконання

6.

7.

Укладання договору

Крижний С.Г.

Наказ по відділу освіти

Крижний С.Г

Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»;
статистичні дані по
кожному закладу освіти
Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»;
анкети на кожного
випускника 9-х, 11(12)- х
класів по кожному закладу
освіти району
Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»;
статистичні дані по району
Інформація РЦ
«Студсервіс»
оперативне реагування

Сінюгіна В.І.

Інформація РЦ
«Студсервіс»
оперативне реагування
Інформація РЦ
«Студсервіс»;

Сінюгіна В.І.

Наказ №___
від___.10.2014
№___
від___.10.2014
№___
від___.10.2014

№___
від___.10.2014

Сінюгіна В.І.
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першої перевірки

9. Надання відповідальним списків
випускників на другу перевірку

10. Повернення відповідальними перевірених та
підписаних списків сформованої бази даних
випускників

З 01.02.2014 до
15.02.2014

Форми
РЦ «Студсервіс»

До 18.02.2014

Форми
РЦ «Студсервіс»

Форма-запит
РЦ «Студсервіс»;
додаток № 14 методичних
рекомендацій
З 01.05.2014 і до дати Форма-запит
13. Замовлення на виправлення та додаткові
замовлення
вручення документів РЦ «Студсервіс»;
додатки № 3, 4 методичних
рекомендацій
Форма-запит
До 1.04.2014
14. Замовлення на екстернат (анкети)
РЦ «Студсервіс»;
додатки № 1, 2 методичних
рекомендацій
Форма-запит
За 10-7 днів до
16. Підтвердження на виготовлення документів
РЦ «Студсервіс»;
з відзнакою
вручення
документів, але не додаток № 6 методичних
пізніше 2 днів до рекомендацій
зазначеної дати
випуску
Згідно з накладними
Травень
18. Видача та облік документів про освіту

11. Замовлення на вилучення документів з бази
даних

До 20.04.2014

19. Звіт про видані документи

До 01.09.2014

20. Звіт про невидані документи

До 01.09.2014

Форма-запит
РЦ «Студсервіс»;
додаток № 7 методичних
рекомендацій
Форма-запит
РЦ «Студсервіс»;

підтвердження замовлення
на виготовлення атестатів
(свідоцтв) по кожному
закладу
Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»
оперативне реагування
Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»;
підтвердження замовлення
на виготовлення атестатів
(свідоцтв) по кожному
Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»
оперативне реагування

№___
від___.__.2014

№___
від___.___.2014

Інформація РЦ
«Студсервіс»
оперативне реагування

Сінюгіна В.І.

№___
від___.__.2014

Інформація РЦ
«Студсервіс»;
анкети на кожного
випускника
Інформація РЦ
«Студсервіс»
оперативне реагування

Сінюгіна В.І.

№___
від___.__.2014

Сінюгіна В.І.

№___
від___.__.2014

Оформлення книг обліку Сінюгіна В.І.
та видачі документів про
освіту
Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»;
статистичні дані по
кожному закладу освіти
Інформація РЦ
Сінюгіна В.І.
«Студсервіс»;

___.___.2014
№___
від___.__.2014
№___
від___.__.2014
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21. Акт про повернення на знищення

документів (передрук, вибуття, не явка на
ДПА та інше)

22. Замовлення на виготовлення дублікатів

23. Зіпсовані додатки до документів про освіту

додаток № 8 методичних
рекомендацій

статистичні дані по
кожному закладу

Сінюгіна В.І.
Форма-запит
Акт про повернення
РЦ «Студсервіс»
разом із невиданими
Додаток № 9 методичних документами
рекомендацій
З 15.07.2014 по
Сінюгіна В.І.
Форма-запит
Архівна довідка;
20.04.2014
РЦ «Студсервіс»;
ксерокопія оригіналу
додаток № 10 методичних документа (ксерокопія
рекомендацій
книги видачі);
наказ по закладу освіти
на виготовлення
дубліката, який
складається на підставі
заяви випускника,
довідки з міліції,
оголошення з органів
масової інформації
Не пізніше одного Форма-запит
Сінюгіна В.І.
Інформація РЦ
тижня з моменту РЦ «Студсервіс»;
«Студсервіс»;
отримання
додаток № 15 методичних Лист–прохання та
документів
рекомендацій
зіпсовані додатки до
документів про освіту
До 01.09.2014

№___
від___.__.2014

№___
від___.__.2014

№___
від___.__.2014

Додаток 13. Наради з громадськими інспекторами з охорони дитинства
№
1.

Питання, що розглядаються на нараді

Відповідальний

Відмітка про
виконання

Січень, 30.01.2014
Про хід виконання зазначених планів заходів Загальнодержавної Волкова О.М.
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» за 2013 рік
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2.

1.
2.

Регіональна програма виконання завдань і заходів Державної Волкова О.М.
цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції
про права інвалідів» на період до 2020 року» за 2013 рік
Вересень, 11.09.2014
Ознайомлення з нормативними документами з охорони дитинства Волкова О.М.
Планування роботи громадського інспектора з охорони дитинства Волкова О.М.

Додаток 14. План спортивно-масових заходів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Дергачівського
району на 2013 рік
1.

Малі Олімпійські Ігри
«Діти Харківщини»

10х10

2.

Лижні гонки

3 х2

3.

Баскетбол (дівчата)

12

4.

Баскетбол (юнаки)

12

5.

6.

Волейбол (юнаки)

Волейбол (дівчата)

5-6
3-4; 7-8
збірна
школи
збірна
школи
збірна
школи

січень
лютий

Дергачівський НВК

лютий

За згодою

01.02.14
(субота)

Дергачівський НВК

15.02.14
(субота)

10(+2)

10(+2)

збірна
школи
збірна

01.03.14
(субота)
15.03.14

Дергачівська гімназія №
3,
Дергачівський НВК
Дергачівський НВК ,
Дергачівська гімназія № 3
Дергачівський НВК
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7.
Футбол

(субота)

8
8
12

школи
6-7
8-9
10-11

5х5
10х10

7 клас
5-6

26.04.14
січень
лютий

Дергачівський НВК

лютий

За згодою

с. Караван

Лещенко О.І.
Скрипка Н.В.
стадіон «Дергачі»

23.04.14

8.
9.

«Старти надій»
Малі Олімпійські Ігри
«Діти Харківщини»

10. Лижні гонки

3 х2

11. Туристичний зліт

За
Положенням

12. Легкоатлетичні змагання з
нагоди «Дня
фізкультурника»
Естафета 4х100м.
Біг на 100м

3-4; 7-8
збірна
школи
вересень

Вересень

Дергачівська гімназія № 3
Безруки
Пересічне
Солоницівська
загальноосвітня школа ІІІІ ст. № 2
стадіон «Дергачі»

2х2
(Ю+Д)
3х2

10-11кл
10-11кл

2х2

6-7 кл

Легкоатлетичне
чотириборство
13.
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14. Легкоатлетичний крос

15. Міні – футбол

2х2
3х2(500м.)
3х2 (1000м)

8-9 кл
13-14р
15-16р

8

збірна
школи
5-11
збірна
школи
збірна
школи
збірна
школи

16. Нащадки козацької слави
17. Шашки

1х1
2х1

18. Шахи

2х1

19. Настільний теніс

2х1

с. Мала Данилівка
Вересень
стадіон «Дергачі»
Жовтень
Листопад
Листопад

Дергачівський НВК
Солоницівський колегіум

Листопад

Солоницівський колегіум

Листопад

Солоницівський колегіум

Додаток 15. План Дергачівської районної громадської молодіжної організації «Нове покоління Дергачівщини»
на 2014 р.
№
Назва заходу
Дата
Місце проведення Відповідальний
Відмітка про
проведення
виконання
1. Участь у обласному заході
9-11.14
ХОПДЮТ
Скрипка Н.В.
«Новорічний бал лідерів»
Марєйкіна О.Л.
2. Проведення круглого столу
31.01.14
БДЮТ
Скрипка Н.В.
«Школи лідерів» Дергачівської
Марєйкіна О.Л.
районної громадської молодіжної
організації «Нове покоління
Дергачівщини»
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Звіти шкільних осередків
за І півріччя.
Участь у засіданні Харківської
обласної ради старшокласників
Участь у обласних засіданнях
Академії управлінської
майстерності
Районні соціологічні опитування:
«Рейтинг проблемних ситуацій у
житті дітей та молоді». «Мій
вільний час . Що перешкоджає
мені відвідувати гуртки»
Організувати та провести районну
акцію «Подаруй свою любов
дітям»
Організувати та провести районний
конкурс молодих письменників
«Молода Слобожанщина»
Участь у обласній конференції
лідерів учнівського
самоврядування, присвячена 25-й
річниці виведення військ
колишнього СРСР з Республіки
Афганістан
Проведення засідання «Школи
лідерів» Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»

згідно графіка

ХОПДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.

ІІ , ІV субота
кожного місяця

ХОПДЮТ

січень - лютий

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.

лютий

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.

08.02.14

БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

лютий

ХОПДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.

12.02.14

БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Робота патріотичного центру:
« Я – патріот своєї держави»
Участь у засіданнях Академії
ІІ , ІV субота
управлінської майстерності
кожного місяця
Організувати та провести заходи до
14.02.14
дня Святого Валентина
Участь у районному святі до дня
23.02.14
захисника Вітчизни: конкурс
малюнків, робіт з патріотичного
виховання молоді « Я - захисник
своєї Вітчизни»
Участь у засіданні Харківської
згідно
обласної ради старшокласників
календаря
Організувати та провести вітання
5.03.13
до свята 8-Березня в шкільних
осередках
Участь у засіданнях Академії
ІІ , ІV субота
управлінської майстерності
кожного місяця
Організувати та провести районне
березень засідання «Школи лідерів»
квітень
Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
«Наші проекти», або КВК «Кращий
шкільний осередок»
Участь у засіданні Харківської

згідно

ХОПДЮТ
БДЮТ
БДЮТ

ХОПДЮТ
БДЮТ та
шкільні осередки
по навчальним
закладам
ХОПДЮТ
БДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

ХОПДЮТ
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обласної ради старшокласників
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

Створення сторінок лідерів
шкільних осередків Дергачівської
районної громадської молодіжної
організації «Нове покоління
Дергачівщини» на сайті БДЮТ та
відділу освіти
Організація та проведення
районного засідання «Школи
лідерів» Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
робота екологічного центру
«Ми за чисте довкілля»
Збір інформаційних матеріалів про
події, заходи, результати
молодіжної організації та органів
учнівського врядування. Передача
їх засобами масової інформації
Участь у засіданні Харківської
обласної ради старшокласників
Участь у обласному проекті «Рух
лідерів»
Участь у Фестивалі «Лідери
Харківщини»
Організація та проведення

календаря

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

протягом року

БДЮТ

10.04.13

БДЮТ
та шкільні
осередки по
навчальним
закладам

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

протягом року

БДЮТ
районна газета
«Вісті
Дергачівщини»,
міська газета
«Рідне місто»
ХОПДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

згідно
календаря
квітень
квітень червень
09.05.14

ХОПДЮТ
ХОПДЮТ
БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
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25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

районної виставки до Дня
Перемоги у Великій Вітчизняній
війні
Проведення засідання «Школи
08.05.14
лідерів» Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
на тему: «Наші ветерани»
Організація та проведення
протягом місяця
районного конкурсу «Краща
клумба» в рамках проведення акції
«Чисте довкілля»
Участь у Харківській обласній раді
старшокласників
Участь у районних заходах до дня
захисту дітей
Участь в районному випускному
балі
Участь у районних заходах до дня
молоді
Участь у районних заходах до дня
Конституції України
Участь у засіданні Харківської
обласної ради старшокласників
Провести та організувати вибори
активу шкільних осередків
Дергачівської районної

згідно
календаря
01.06.14

Марєйкіна О.Л.
БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

БДЮТ
та шкільні
осередки по
навчальним
закладам
ХОПДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

БДЮТ

червень

БДЮТ

25.06.14

БДЮТ

28.06.14

БДЮТ

згідно
календаря
01-05.09.14

ХОПДЮТ
шкільні осередки
по навчальним
закладам

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
254

34.

35.

36.
37.

38.

громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини» та
вибори членів районної та обласної
рад старшокласників
Комплектація шкільних осередків
Дергачівської громадської
молодіжної організації «Нове
покоління Дергачівщини»
Організувати та провести районне
засідання «Школи лідерів»
Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
«Лідер – це Я!»; «Учнівське
самоврядування у школі»
Участь у засіданні Харківської
обласної ради старшокласників
Формування інформаційного банку
про склад та напрямки роботи
шкільних осередків Дергачівської
районної громадської молодіжної
організації «Нове покоління
Дергачівщини».
Складання портфоліо

Взяти участь у роботі

вересень

шкільні осередки
по навчальним
закладам

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

вересень

БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

згідно
календаря
вересень жовтень

БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

жовтень - січень

м. Київ

БДЮТ

Скрипка Н.В.
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39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.

Всеукраїнської ради
старшокласників, збори
Всеукраїнської ради
старшокласників
Заохочення дітей, учнівської
молоді до участі у міжнародних,
Всеукраїнських, обласних масових
заходах
Збір інформаційних матеріалів про
події, заходи, результати роботи
Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
та шкільних осередків передача їх
ЗМІ.
Взяти участь у конференції
Дергачівської районної
ветеранської організації
«Ветерани України»
Провести акції до Міжнародного
дня людей похилого віку
Участь у районному святі до Дня
вчителя
Участь у засіданні Харківської
обласної ради старшокласників
Організувати та провести районне
засідання «Школи лідерів»
Дергачівської районної

Марєйкіна О.Л.

протягом
2014- 2015 н.р.

БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

протягом
2014- 2015 н.р.

БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

30.09.14

БДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

01.10.14

БДЮТ

02.10. 14

БДЮТ

згідно
календаря
09.10.14

ХОПДЮТ

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Марєйкіна О.Л.

БДЮТ
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46.
47.

48.
49.

50.
51.

громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
«Молодь за здоровий спосіб
життя»
Участь в обласному ветеранському
форумі « Ми -волонтери»
Участь в обласному турі
Всеукраїнського фестивалю
дитячих та юнацьких команд клубу
веселих та найкмітливіших
Взяти участь у районних заходах
до Дня української писемності
Організувати та провести районне
засідання «Школи лідерів»
Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
Підведення підсумків районної
акції «Молодь за здоровий спосіб
життя».
Участь в обласній акції «Молодь за
здоровий спосіб життя»
Засідання ради старшокласників
шкільного осередку «Ровесник»
Безруківського НВК Дергачівської
районної громадської молодіжної
організації «Нове покоління
Дергачівщини» Акція «Запали

жовтень

ХОПДЮТ

29.10.14

ХОПДЮТ

09.11.14

Районна бібліотека

13.11.13

БДЮТ

Листопад

ХОПДЮТ

21.11.14

шкільний осередок
«Сонце»
Безруківського
НВК

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

свічку», пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 р.р.
Обласний тренінг валеологічного
напрямку «Молодь за здоровий
спосіб життя»
Організувати та провести заходи до
Міжнародного дня боротьби зі
СНІДом
Організувати та провести комплекс
заходів до «Дня народження»
Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
Організувати та провести «День
самоврядування» по шкільним
осередкам молодіжної організації
Організувати та провести районне
засідання «Школи лідерів»
Дергачівської районної
громадської молодіжної організації
«Нове покоління Дергачівщини»
робота правового центру
«Зроби крок у світ своїх прав»
Участь у засіданні Харківської
обласної ради старшокласників
Організувати та провести районні

листопад

ХОПДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.

01.12.14

Скрипка Н.В
Марєйкіна О.Л.

02.12.14

БДЮТ
та шкільні
осередки по
навчальним
закладам
БДЮТ

07.12.14

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.

11.12.14

БДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.

згідно
календаря
20 - 30.12.14

ХОПДЮТ

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
Скрипка Н.В.

шкільні осередки

Скрипка Н.В.
Марєйкіна О.Л.
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заходи «Зустріч Нового року» по
шкільним осередкам

по навчальним
закладам

Марєйкіна О.Л.

Додаток 16. Форми звітної інформації до управління освіти і науки

Не охоплені загальною середньою
освітою

Не охоплені навчанням
(класи)

Інші

Учні ПТНЗ

учні спеціальних
шкіл-інтернатів

6-річки

з них:
Всього

Навчаються у ЗОШ усіх
типів і форм власності

Не підлягають навчанню

Підлягають навчанню

Всього дітей шкільного віку

ДОДАТОК № ОН - 1
ІНФОРМАЦІЯ
про стан охоплення дітей шкільного віку навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах
________________ району (міста) за __ квартал 201_ року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інформація
про дітей і підлітків віком від 6 до 18 років ___________ району (міста), які не охоплені навчанням
для отримання повної загальної середньої освіти
Не охоплені навчанням станом на 20.09.20_ р. __________ дітей (без дітей 6-річного віку);
259

Не охоплені навчанням станом на 20.12.20_ р. __________ дітей(без дітей 6-річного віку);
Не охоплені навчанням станом на 20.03.20_ р. __________ дітей(без дітей 6-річного віку);
Не охоплені навчанням станом на 20.06.20_ р. __________ дітей(без дітей 6-річного віку);
Не охоплено навчанням дітей 6-річного віку __________ осіб.
1. Не навчаються станом на ____.201_ року:
№
п/п.

П.І.Б.
(без дітей 6-річного
віку)

Рік
народження

ЗНЗ (згідно з
територією
обслуговування)
клас

Домашня
адреса

Причини не охоплення навчанням. Заходи, що
вживаються з питань охоплення навчанням

2. Навчаються або досягли повноліття з числа тих, хто був не охоплений навчанням станом на _______2013рік:
№
п/п.

П.І.Б.
(без дітей 6-річного
віку)

Рік
народження

ЗНЗ (згідно з
територією
обслуговування)
клас

Домашня адреса

Заклад освіти, форма навчання:

ДОДАТОК № ОН - 2
ІНФОРМАЦІЯ
про стан охоплення дітей шкільного віку навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах
________________ району (міста) за __ квартал 201_ року
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Кількість Навчаються
дітей від
у
6 до 18
навчальних
років
закладах
для
здобуття
повної ЗСО
осіб
%
№
1

Кількість
неповнолітніх, які не
здобувають повну ЗСО
станом на 10.__2013
З них:
6-річного віком від 7
віку
до 18 років
осіб
%
осіб
%

Кількість
неповнолітніх, які не
здобувають ЗСО
за станом
з ін.
здоров′я
причин:
осіб
% осіб %

Навчаються
професії без
здобуття
ПЗСО
осіб

%

Навч. у
спец.закладах
(з вадами
розвитку)
осіб

%

Кількість
дітей, які
залучені до
навч.після
____.2013
осіб

%

ДОДАТОК № 1
ІНФОРМАЦІЯ
про відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів _______________ району (міста)
станом на __________ 20_ року.
Загальна
кількість учнів

Кількість учнів,
які відвідували
ЗНЗ

Всього

Згідно з
медичною
довідкою

1

2

3

4

НЕ ВІДВІДУВАЛИ:
Згідно з
поясненнями
батьків
5

Без поважних
причин

Проблемні
діти

6

7

Примітки: число у 1 стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 2 і 3 стовпцях;
число у 3 стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 4, 5, 6 стовпцях,
у 7 стовпці вказувати кількість дітей з числа тих, хто без поважних причин не відвідує ЗНЗ
ДОДАТОК № 2
ІНФОРМАЦІЯ
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про впровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
_________________ району (міста) у 20_-20_ н. р.
Всього
загальноосвітніх
навчальних закладів
(кількість // в них
учнів)

Організовано
профільне
навчання
(кількість ЗНЗ/ в
них учнів)

З них мають:
Профільні класи
у ЗНЗ
(кількість // в
них учнів)

Профільні групи в
багатопрофільних ЗНЗ
(кількість // в них
учнів)

Профільне навчання за
індивідуальними
навчальними планами
(кількість // в них
учнів)

Динамічні профільні
групи
(кількість // в них
учнів)

1

…

8 клас

Філологічний
напрям

Природничоматематичний
напрям

Технологічний
напрям

(назва
(назва
(назва
(назва
(назва
(назва
(назва
(назва
профілю) профілю) профілю) профілю) профілю) профілю) профілю) профілю)

Художньоестетичний
напрям

Спортивний
напрям

(назва
профілю)

(назва
(назва
профілю) профілю)
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів

Назва
закладу

Суспільногуманітарний
напрям

Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів
Кількість
класів
Кількість
учнів

№
за/п

Допрофільність,
профільність

Інформація
відділу (управління) освіти_________________________________ РДА (МР)
про функціонування допрофільних (8-9-х) та профільних (10-11-х) класів у 200_-200_ навчальному році

9 клас
10 клас
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ВСЬОГО

11 клас
Село
8 клас
Місто
Разом
Село
Місто
9 клас
Разом
Село
Місто
10 клас
Разом
Село
Місто
11 клас
Разом
Всього допрофільних 8 класів (по всіх навчальних закладах) ____, в них учнів ____
З них по селу класів ___ в них учнів ___
По місту класів ____, в них учнів ____
Всього допрофільних 9 класів (по всіх навчальних закладах) ____, в них учнів ____
З них по селу класів ____ в них учнів _____
По місту класів ____, в них учнів ____
Всього профільних 10 класів (по всіх навчальних закладах) ____, них учнів _____
З них по селу класів ____, них учнів ____
По місту класів ___, в них учнів ____
Кількість 10-х універсальних класів ____, в них учнів _____
З них по селу класів ____ , в них учнів _____
По місту класів ___, в них учнів ____
Всього профільних 11 класів (по всіх навчальних закладах) ____, них учнів _____
З них по селу класів ____, них учнів ____
По місту класів ____, в них учнів _____
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Кількість 11-х універсальних класів ____, в них учнів _____
З них по селу класів ____ , в них учнів _____
По місту класів _____, в них учнів ____
ДОДАТОК № 3

Інформація
про впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ___________________________ району (міста) у
_________ навчальному році
1. Організація допрофільної підготовки в області
місто

№

Охоплення допрофільною підготовкою
(ЗНЗ І-ІІІ ст. усіх типів і форм власності)

1

Кількість ЗНЗ, у яких функціонують класи з поглибленим вивченням
предметів
Кількість класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

2

сільська
місцевість

всього

З них: кількість 8-9 класів з поглибленим вивченням окремих предметів
Кількість учнів, які навчаються в класах з поглибленим вивченням предметів.

3

З них: кількість учнів 8-9 класів, які навчаються в класах з поглибленим
вивченням предметів

2.
№
1
2
3

Організація профільного навчання
Охоплення профільним навчанням (ЗНЗ І-ІІІ ст. усіх типів і форм власності)
Кількість однопрофільних ЗНЗ
Кількість багатопрофільних ЗНЗ
Кількість учнів 10-11 класів, які охоплені профільним навчанням

3. Розподіл ЗНЗ І-ІІІ ступенів усіх типів і форм власності
№
Напрямки і профілі
Кількість ЗНЗ

Кількість класів

місто

сільська місцевість

всього

Кількість учнів
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1
Філологічний
у тому Українська філологія
числі Російська філологія
Іноземна філологія
2
Суспільно-гуманітарний
у тому Історичний
числі Правовий
Філософський
Економічний
3
Природничоматематичний
у тому Фізико-математичний
числі Математичний
Фізичний
Екологічний
Біолого-фізичний
Біолого-хімічний
Географічний
Біотехнологічний
Хіміко-технологічний
Фізико-хімічний
Агрохімічний
4
Технологічний
Технологічний
Інформаційнотехнологічний
5
Художньо-естетичний
6
Спортивний
У
Спортивний

сільська
місцевіст
ь

всьог
о

місто

навчання

місто
10

11

сільська
місцевість
10
11

всього
10

11

місто
10

11

сільська
місцевість
10
11

всього
10

11
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Військово-спортивний

Українська мова
Українська
література
Світова література
Іноземна
мова
(вказати мову)
Математика
Географія
Біологія
Фізика
Хімія
Інформатика
Музичне мистецтво
Образотворче
мистецтво

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

5

6

7

8

у тому числі сільської місцевості
9

10

11

1

2

3

4

5

6 7 8 9

10

11

всього

1
2

Кількість класів/ учнів
всього

всього

Предмет

сільська
місцевість

№

місто

4. Організація поглибленого вивчення предметів
Кількість ЗНЗ

всього

тому
числі

5. Працевлаштування випускників 11 класів
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Продовжують одержувати освіту

Не
навчаються

%

кількість

%

Інші

кількість

%

ПТНЗ

кількість

%

ВНЗ І-ІІ р.а.

кількість

%

ВНЗ ІІІ-ІУ р.а.

кількість

%

кількість

%

ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

кількість

Навчальн
і роки

Кількість
випускникі
в

З них у ВНЗ,
які
відповідають
профілю
навчання у
ЗНЗ (вказати
профіль)
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Вакансій учителів

З них сумісників

Учитель - методист

Старший учитель

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Вища категорія

Мають
звання

Кількість
педагогічних
працівників
закладів, які є
кандидатами
(докторами)
наук (з числа
вчителів, які
працюють в
профільних
класах)

Всього

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ
РІВЕНЬ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ В
ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
(кількість)
Без відповідної фахової освіти

Не закінчена вища

Середня-спеціальна

Вища освіта

Відповідно до фаху

ФАХОВА ОСВІТА
ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ В
ПРОФІЛЬНИХ
КЛАСАХ
(кількість)

Пенсійного віку

До 30 років

До 20 років

До 10 років

Молоді спеціалісти

СТАЖ РОБОТИ,
ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ В
ПРОФІЛЬНИХ
КЛАСАХ
(кількість)

З них сумісників

З них вчителів, які викладають у профільних
класах

Всього учителів

Навчальні роки

6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в профільних класах
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Кількість
педагогічних
працівників
закладів, які є
кандидатами
(докторами)
наук (з числа
вчителів, які
працюють в
профільних
класах)
Всьо
го

Вакансій учителів

Учитель - методист

Старший учитель

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ
РІВЕНЬ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ В
ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
(кількість)
Мають
звання
Вища категорія

Без відповідної фахової
освіти

Не закінчена вища

Середня-спеціальна

Вища освіта

ФАХОВА ОСВІТА
ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ В
ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
(кількість)
Відповідно до фаху

Пенсійного віку

До 30 років

До 20 років

До 10 років

СТАЖ РОБОТИ,
ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ В
ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
(кількість)
Молоді спеціалісти

З них сумісників

З них вчителів, які викладають у
профільних класах

Всього учителів

Навчальні роки

7. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в профільних класах (в сільській місцевості)

З них
сумісни
ків

8. Забезпечення виконання заходів районних (міських) Програм профільного навчання.
(вказати рішення (розпорядження), яким затверджена районна (міська) Програма профільного навчання; період дії Програми;
виконання заходів за поточний рік).
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ДОДАТОК № 4
Інформація
про оптимізацію мережі навчальних закладів та їх розвиток у ___________________________ районі
1. Ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів
1.1.
Закрито ЗНЗ
Станом
на 05.09.

Назва ЗНЗ

Адреса ЗНЗ

Наявність згоди
територіальної громади
(вказати реквізити
протоколу зборів,
рішення сільської
(селищної) ради; рішення
районної (міської) ради

Потужність
ЗНЗ за
проектом
(учнівських
місць)

Кількість
учнів у ЗНЗ
на момент
закриття

Всього
закрито
ЗНЗ

1.
…
1.
…
1.2.
Назва ЗНЗ, що
ліквідовані

Наявність
рішення про
ліквідацію

Балансоутримувач ЗНЗ
До ліквідації
Після
(закриття)
ліквідації
(закриття)

Як
використову
ються
приміщення
балансоутримувачем

Педагогічні працівники у
ліквідованому ЗНЗ
Наявні на Працевлашмомент
товані
лікві-дації

Учнівський контингент
у ліквідованому ЗНЗ
Наявні на
Підвіз до
момент
ЗНЗ,
ліквідації
кількість
км. до ЗНЗ
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2. Малочисельні загальноосвітні навчальні заклади
2.1
Станом
на 05.09.

2.2.

Назва ЗНЗ

Адреса ЗНЗ

Потужність
ЗНЗ за
проектом
(учнівських
місць)

%
Використання

Кількість учнів

Кількість
класів
у ЗНЗ

Кількість
учнів
у ЗНЗ

Середня
наповнюваність
класів

Кількість

Назва

Навчаються індивідуально

малочисельних ЗНЗ

малочисельної школи

Всього

____ ЗНЗ І ступеня

____ осіб

____ осіб

____ ЗНЗ І-ІІ ступенів

____ осіб

____ осіб

____ ЗНЗ І-ІІІ ступенів

____ осіб

____ осіб

(через відсутність класів
наповнюваністю 5 учнів)

3. Забезпечення педагогічними кадрами ЗНЗ району
Станом

Кількість педагогічних працівників у ЗНЗ сільської
місцевості

У тому числі в мало чисельних ЗНЗ
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на 05.09.

всього

З
вищою
освітою

%

З серед. спец.
освітою

%

З серед.
освітою

%

всього

З
вищою
освітою

З серед.
спец.
освітою

%

%

З серед.
освітою

%

ДОДАТОК № 5
1.Інформація про функціонування МНВК у __________________________________
Технологічний профіль на базі ЗНЗ
Навчається учнів

%

професійне
навчання
Кількість

%

Кількість

%

профільне
навчання

11 (12) кл.

професійне
навчання
Кількість

%

профільне
навчання
Кількість

%

трудове
навчання
(2 год.)

10 кл.

Кількість

%

професійне
навчання
Кількість

%

профільне
навчання
Кількість

%

трудове
навчання
(2 год.)

11 (12) кл.

Кількість

%

професійне
навчання
Кількість

%

профільне
навчання

10 кл.

Кількість

%

5-9 кл.

Кількість

Кількість МНВК

Район

Функціонування МНВК
Навчається учнів
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%

З серед.
освітою

%

З серед.
спец.освіто
ю

%

З вищою
освітою
(фаховою)

%

З середньою
освітою

Кількість педагогічних працівників у МНВК
У тому числі сумісників
%

З серед. спец.
освітою

%

Навчальний
рік

З вищою
освітою
(фаховою)

всього

2.Забезпечення педагогічними кадрами

2.1. Забезпечення педагогічними кадрами у сільській місцевості

%

З серед.
освітою

%

З серед.
спец.освіт
ою

%

З вищою
освітою
(фаховою)

%

%

З серед.
освітою

У тому числі сумісників

З серед. спец.
освітою

%

всього

Навчальний
рік

З вищою
освітою
(фаховою)

Кількість педагогічних працівників у МНВК у сільській місцевості

%

3
0

%

Кількість педагогічних працівників у МНВК
У тому числі сумісників

о

%

о

1
%

%
о

р

Навчальний
рік

ь
о

2.2. Забезпечення педагогічними кадрами (за стажем роботи)
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%

Понад 30
років

%

Понад
60 років

%

Від 20 до
30 років

%

Від 10 до
20 років

%

Від 3 до
10 років

%

%
Від 25
до 35
років
%
Від 35
до 45
років
%
Від 45
до 55
(60)
років
%

Понад
30 років
%

%
Від 10
до 20
років
%
Від 20
до 30
років
%

Від 3 до
10 років

%

До 3
років

всього

До 3
років

всього

%

Понад 30
років

%

До 25
років

всього

%

Понад 60
років

Кількість педагогічних працівників у МНВК
У тому числі сумісників

%
Від 45 до
55 (60)
років
%

Від 35 до
45 років

%

Від 25 до
35 років

%

До 25
років

Навч. рік

всього

2.3.Забезпечення педагогічними кадрами (за віком)

Від 20 до 30
років

%

Від 10 до 20
років

%

Від 3 до 10
років

%

До 3 років

всього

2.2.1. Забезпечення педагогічними кадрами у сільській місцевості ( за стажем роботи)
Кількість педагогічних працівників у МНВК (у сільській місцевості)
У тому числі сумісників
Навч. рік

%

6
0

%

5
5

%

3
%
д
о

р
%
д
о

ь
о
5

2.3.1. Забезпечення педагогічними кадрами у сільській місцевості (за віком)
Кількість педагогічних працівників у МНВК сільської місцевості
Навч. рік
У тому числі сумісників
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%

Понад 60
років

%

Від 45 до
55 (60)
років

%

Від 35 до
45 років

%

Від 25 до
35 років

%

До 25
років

всього
2.4. Забезпечення педагогічними кадрами (курси підвищення кваліфікації)
Кількість педагогічних працівників у МНВК
Навч. рік

всього

Пройшли
навчання на
курсах
підвищення
кваліфікації

%

Пройшли
навчання на
профільних
спецкурсах

У тому числі в сільській місцевості

%

всього

Пройшли
навчання на
курсах
підвищення
кваліфікації

%

Пройшли
навчання на
профільних
спецкурсах

%

3. Наявність технологічного обладнання в МНВК, його оновлення.
4. Забезпечення науковою, методичною, навчальною літературою та підручниками
5. Забезпечення іншими необхідними засобами навчання.
6. Вжиті необхідні заходи щодо збереження МНВК та забезпечення належних умов їх функціонування
7. Перспектива їх розвитку.

ДОДАТОК №6
Наявність ліцензій на здійснення професійного навчання у ЗНЗ і МНВК
275

Ким, коли видана
ліцензія

Назва професії

№ ліцензії

Обсяг навчання за
ліцензією

Отримали
кваліфікаційне
свідоцтво (відповідно до
ліцензії)

ДОДАТОК № 7
Інформація про створення та функціонування у районі (місті) освітніх округів (профільне навчання)

Район
(місто)

Кількість
створених
освітніх
округів

1

Місце
розташуван
ня
освітнього
округу

Загальна
кількість
дітей, які
навчаються
в освітніх
округах

Загальна
кількість
учнів ЗНЗ, які
навчаються в
освітніх
округах

Відсоток учнів ЗНЗ,
охоплених
навчанням в
освітніх округах,
від їх загальної
кількості учнів у
ЗНЗ

Кількість
шкільних
автобусів, які
здійснюють
підвезення учнів
та педагогічних
працівників в
освітніх округах

Відсоток дітей і
педагогічних
працівників,
охоплених
підвезенням до
базових навчальних
закладів, від їх
загальної кількості
в освітніх округах

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

Базовий(і)
навчальний(і)
заклад(и)
(повна назва
(відповідно до

Відсоток
дітей,
охоплених
навчанням в
освітніх
округах, від
їх загальної
кількості
дітей в
районі
(місті)

Суб’єкти
освітнього
округу, в тому
числі заклади
культури,

Кількість
ЗНЗ –
суб’єктів
освітніх
округах

Рішення про
створення
освітнього
округу
(ким

Профілі
навчання у
базовому(их)
навчальному
(их) закладі(ах)

Кількість
класів в
освітньому
окрузі із
профільним

Кількість учнів
в освітньому окрузі,
охоплених
профільним
навчанням

Координація навчальновиховного процесу
суб’єктів округу: чи
складається єдиний
робочий навчальний план

276

прийнято,
дата, №)

2
-

3
-

4
-

1
-

навчанням

які не є учнями
базового(их)
навчального(и
х) закладу(ів)

спорту, охорони
здоров’я (повна
назва)

всього

Статуту))

5
-

6
-

(якщо так, то ким він
затверджений)

7
-

8
-

-

ДОДАТОК № 8
8.1. Результати участі в ІІІ, ІУ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад

у тому числі в
сільській
місцевості

Кількість
переможців
Міжнародних
олімпіад
Всього

у тому числі в
сільській
місцевості

Кількість
переможців
Всеукраїнського
етапу
всього

у тому числі в
сільській
місцевості

Кількість
переможців
обласного
етапу
всього

у тому числі в
сільській
місцевості

% від
загальної
кількості учнів
6-11 класів
всього

у тому числі в
сільській
місцевості

у тому
числі в
сільській
місцевості

10-11 кл.
всього

у тому
числі в
сільській
місцевості

6-9 кл.
всього

Назва
навчального
закладу

всього

Кількість учнів

Кількість
учасників
обласного
етапу

Всього
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8.2. Результати участі в ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Всього

у тому числі в
сільській
місцевості

Кількість
переможців
Міжнародних
олімпіад
Всього

у тому числі в
сільській
місцевості

Кількість
переможців
Всеукраїнського
етапу
всього

у тому числі в
сільській
місцевості

Кількість
переможців
обласного
етапу
всього

у тому числі в
сільській
місцевості

% від
загальної
кількості учнів
8-11 класів
всього

10-11 кл.
всього

у тому
числі в
сільській
місцевості

всього

8-9 кл.

у тому
числі в
сільській
місцевості

Назва
навчального
закладу

у тому числі в
сільській
місцевості

Кількість учнів

всього

Кількість
учасників
обласного
етапу

ДОДАТОК № 9
Графік
проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України у ______________________________________ районі (місті)
у __________________навчальному році
І етап конкурсу-захисту МАН

Місце
проведення
І етапу конкурсузахисту МАН

(наукове відділення; дата проведення)
Заочний тур

Контрольна робота

Захист робіт

Наукове
Дата
Наукове
Дата
Наукове
Дата
відділення проведення відділення проведення відділення проведення

ПІБ
відповідального
(методиста
(спеціаліста)
Р(М)ВО, який
здійснює супровід
конкурсу-захисту)

Контактний
телефон
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ДОДАТОК № 10

Пропозиції до складу журі
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
ПІБ кандидата у
члени журі
(повністю)

Місце роботи

Посада

Пед.
стаж

Кваліфікаційна
категорія
(для викладачів ВНЗ
наукова ступінь)

Наукове
відділення, членом
журі якого
пропонується
кандидат

Секція, членом журі
якої пропонується
кандидат
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ДОДАТОК № 11
ІНФОРМАЦІЯ
про працевлаштування випускників 11 класів, які навчалися у 201_/201_ н.р. на денній формі
у загальноосвітніх навчальних закладах _______________________________ району (міста)
Продовжують одержувати освіту
Кількість
випускників

ВНЗ ІІІІV р. акр.

ВНЗ І-ІІ
р. акр.

ПТНЗ

З них:

Інші

Не
навчаються

Працевлаштовано

Не працюють,
не
навчаються

Хворі та
виїхали за
межі області

Інші

ДОДАТОК № 12

Працевлаштовано

Хворі та
виїхали за
межі області

Інші

З них:
Не
працюю
ть, не
навчают
ься

Інші

ВНЗ
І-ІІ
р. акр.

ПТНЗ

Всього
навчається

Вечірня
школа

Кількість
випускників

10 клас
денної
школи

Продовжують навчання

Всього
не
навчається

ІНФОРМАЦІЯ
про працевлаштування випускників 9 класів, які навчалися у 20_/20_ н.р. на денній формі
у загальноосвітніх навчальних закладах _______________________________ району (міста)

ДОДАТОК № 13
ІНФОРМАЦІЯ
про мережу вечірніх класів (груп) у ЗНЗ _______________________________ району (міста)
та кількості учнів, які охоплені вечірньою формою навчання у 20_/20_ н.р.
280

Надана індивідуальна
форма навчання

Всього учнів
зараховано

У НИХ УЧНІВ

ГРУП

У НИХ УЧНІВ

КЛАСІВ

Разом 5-9 класів
У НИХ УЧНІВ

ГРУП

У НИХ УЧНІВ

КЛАСІВ

9 клас
У НИХ УЧНІВ

ГРУП

У НИХ УЧНІВ

КЛАСІВ

8 клас
У НИХ УЧНІВ

ГРУП

ЗНЗ, на базі якого
відкрито вечірні
класи (групи)

У НИХ УЧНІВ

7 клас

КЛАСІВ

№

Надана
індивідуальна
форма

У НИХ
УЧНІВ

ГРУП

У НИХ
УЧНІВ

У НИХ
УЧНІВ
КЛАСІВ

У НИХ
УЧНІВ
ГРУП

КЛАСІВ

У НИХ
УЧНІВ

ГРУП

У НИХ
УЧНІВ

У НИХ
УЧНІВ
КЛАСІВ

У НИХ
УЧНІВ
ГРУП

ЗНЗ, на базі якого
відкрито вечірні
класи (групи)

КЛАСІВ

№

ІНФОРМАЦІЯ
про мережу вечірніх класів (груп) у ЗНЗ _______________________________ району (міста)
та кількості учнів, які охоплені вечірньою формою навчання у 20_/20_ н.р.
10 клас
11 клас
12 клас
Разом 10-12 класів

Всього учнів
зараховано

ДОДАТОК № 14

ДОДАТОК № 15
ІНФОРМАЦІЯ
281

________________________ районного (міського) відділу (управління) освіти
про стан організації індивідуального навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
у ______ семестрі 201___ року
№

Назва закладу

Кількість
учнів

Всього закладів:
_____________

П.І.Б.
учня

клас

Кількість
годин

Причина
(вказати: вади
фізичного або
розумового розвитку)

Юридичні
підстави

Умови
організації
навчальновиховного
процесу

Всього
учнів:
________
ДОДАТОК № 16

Назва
закладу
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом

№

Кількість учнів, які перебувають на
індивідуальному навчанні за станом здоров’я
12

Кількість учнів, для яких організовано індивідуальне
навчання у зв’язку з кількістю учнів в класі меншою,
ніж 5 осіб
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

Разом

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість учнів (по класах), які навчаються за індивідуальною формою

Всього:

ДОДАТОК № 17
282

ІНФОРМАЦІЯ
про мови навчання у загальноосвітніх навчальних закладах ___________________ району (міста) у 201___ році

ЗНЗ

Всього

Село

Місто

Всього

Село

Місто

Всього

Село

Місто

Всього

Село

Місто

Всього

Село

Місто

ЗНЗ

* - з урахуванням вечірніх навчальних закладів.

Російськомовних
учнів

Всього

х

Україномовни
х
учнів

Село

Двомовні

Місто

В них учнів

Всього ЗНЗ*

Район

№ п/п

х

В них учнів

Всього

Російськомовни

Село

В них учнів

Місто

Україномовни

ДОДАТОК № 18

ІНФОРМАЦІЯ
про стан діяльності з міжнародного партнерства у загальноосвітніх навчальних закладах
_________________________ району (міста) у 201_/201_ навчальному році
Назва
загальноосвітнього
навчального закладу

Партнер (організація,
установа, заклад)

Країна
код

Контактні
телефони,
е-mail

Термін дії

Стислий перелік заходів

назва

283

ДОДАТОК № 19

Назва
загальноосвітнь
ого навчального
закладу

Прогнозовани
й прийом
учнів до 1-го
класу

Фактично прийнятих
заяв від батьків станом
__.__.201_ року

З них:
у
сільській
місцевост
і

у
місті

З них:

у
% до
сільській
кількість прогнозованих
місцевос
показників
ті

% до
прогнозовани
х показників

% до
прогнозовани
х показників

у
місті

Всього в районі
(місті)
ДОДАТОК № 20

ІНФОРМАЦІЯ
про стан організації навчально-виховного процесу для учнів 1-4 класів
у ___________________ районі (місті,) у 201_/201_ навчальному році

ГПД

Учнів 14 класів

позабюджетні

Груп

Учнів 14 класів

бюджетні

Груп

Організація
навчання
на базі ДНЗ

Учнів

учнів

1-4
класів

учнів

1-4
класів

українська російська
Кількість
учнів

Кількість
класів

учнів

4 класів

Учнів

3 класів

Учнів

2 класів

Учнів

1 класів

учнів

Мова навчання

1 класів

Класи, у
яких менше
5 учнів

З НИХ:

1-4

ВСЬОГО

1-4 класів

№

ІНФОРМАЦІЯ
про прийом учнів до 1-х класів у 201_/201_ навчальному році
____________________ району (міста), станом на __.__. 201_ року
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ДОДАТОК № 21
ІНФОРМАЦІЯ
про стан організації НВП у 201_/201_ н.р. для учнів 1-х класів у закладах освіти _____________________________ району
(міста)
Кількість ГПД для
учнів 1 кл.

Кількість приміщень для відпочинку
(під час навчально-виховного процесу)
Окремі ігрові
Ігрові куточки
кімнати

Кількість
учнів 1-х кл. в
них

Кількість приміщень для денного сну
(ГПД, групи при ДНЗ)
На базі ЗНЗ, НВК

На базі ДНЗ

ДОДАТОК № 22

Вакансій учителів
початкових класів
Вакансій вихователів
ГПД

Без відповідної
фахової освіти

Інший фах

Вихователів

З НИХ ЗА
ФАХОМ:
(кількість)
Учителів
початкових

З них пенсійного віку

Всього ГПД

Мають звання

Спеціаліст

Спеціаліст І
категорії
Спеціаліст ІІ
категорії

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ
РІВЕНЬ (кількість)
Вища категорія

Середняспеціальна
Не закінчена
вища
Без відповідної
фахової освіти

Вища освіта

ФАХОВА ОСВІТА
(кількість)
Відповідно до
фаху

Пенсійного віку

До 30 років

До 20 років

До 10 років

Всього учителів
Молоді
спеціалісти

Всього 1-4 класів у
районі (місті)

СТАЖ РОБОТИ
(кількість)

Всього вихователів

ІНФОРМАЦІЯ
про учителів (вихователів), які здійснюють навчально-виховний процес для учнів 1-4 класів
у закладах освіти ___________________________ району (міста) у 201_/201_ навчальному році
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ДОДАТОК № ДПА-1
ДАНІ
про учнів 11(12)-х класів, які призиваються на строкову службу до Збройних сил України
_____________ району (міста)
№ з/п

Прізвище, ім'я по батькові учня

Дата народження

Повна назва ЗНЗ

Клас

1.

Начальник районного
(міського) відділу (управління) освіти
Військовий комісар

П.І.Б.
П.І.Б.

ДОДАТОК № ДПА-2

ДАНІ
про учнів 9,11(12)-х класів, які навчаються у класах на базі установ з питань виконання покарань та підлягають достроковоумовному звільненню у 201_/201_ навчальному році _____________ району (міста)
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№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові
учня

Клас

Назва ЗНЗ (повна)

З якого року здобуває освіту у
даному ЗНЗ

На який
документ
про освіту
претендує
Свідоцтво
(атестат)

Рівень
навчальних
досягнень
Початковий
та середній
(інше)

ДОДАТОК № ДПА-3
ЗВІТ
про результати проведення дострокової державної підсумкової атестації учнів 9,11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів ____________ району (міста)
№ з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Повна назва ЗНЗ

Клас

Номер і назва документа про освіту

1.

ДОДАТОК № ДПА-4
ЗАМОВЛЕННЯ
на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х, 11-х
класів (окремо) загальноосвітніх навчальних закладів _____________ району (міста)
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№
з/п

Предмет

Дата проведення
ДПА

Кількість
учнів

Кількість пакетів атестаційних матеріалів з
розрахунку на клас

1.
2.
3.
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ДОДАТОК № ДПА-5

СПИСКИ
учнів-екстернів, які подали заяви на проведення підсумкової та державної підсумкової атестації у 201_/201_ навчальному році
(окремо за курс базової загальної середньої освіти та курс повної загальної середньої освіти)
№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Дата народження

Освіта

Паспортні дані
(серія, номер)

Місце прописки
(реєстрації)

На який
документ буде
проводитись
екстернат

В якому
закладі буде
проводитись
екстернат

ДОДАТОК № ДПА-6

ДАНІ
про учнів-екстернів _______________________ району (міста), які пройшли підсумкову атестацію та допущені до
проходження державної підсумкової атестації у 201_/201_ навчальному році
(окремо за курс базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Дата
народження

Освіта

На який документ буде
проводитись ДПА
(екстернат)

В якому закладі буде
проводитись ДПА
(екстернат)

289

ДОДАТОК № ДПА-7
ЗВІТ
про результати проведення державної підсумкової атестації учнів-екстернів 9, 11-х класів у 201_/201_
(окремо за курс базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти)
___________________ району (міста)

№
з/п

Прізвище,
ім'я,
по батькові

Дата
народження

Освіта

На який документ
складено ДПА
екстернатом

В якому ЗНЗ
проводилася
ДПА екстернатом

Номер і назва
документу, який
одержав учень

ДОДАТОК № ДПА-8
ДАНІ
про учнів 11(12)-х класів, які звільняються від проходження державної
підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров'я _________________району

№
з/п

Повна назва ЗНЗ

Клас

П.І.Б.

Причина звільнення (зазначити довідку
лікарні (поліклініки) від ________ № ___
(діагноз)

1
2
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3

ДОДАТОК № ДПА-9
ІНФОРМАЦІЯ
про випускників 11(12)-х класів ЗНЗ ______________________________ району (міста),
які нагороджуються золотими та срібними медалями
На яку медаль претендує
№
з/п

Срібна

Дата
народження

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва ЗНЗ

Клас

Золота

3 яких предметів
має 9 балів

кількість

кількість

1
2
…
Всього:

-

-

-

ДАНІ
про учнів ЗНЗ ____________________ району (міста), які навчалися за кордоном і
не повернулися до початку державної підсумкової атестації

ДОДАТОК № ДПА-10
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№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Дата
народження

Клас,
назва ЗНЗ

За якою
програмою, в якій державі
навчався

Термін
повернення в Україну

ДОДАТОК № ДПА-11
ДАНІ
про учнів 9, 11(12)-х класів ЗНЗ __________________ району (міста), які беруть участь
у міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах і тренувальних зборах під час проведення державної підсумкової
атестації
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Повна назва ЗНЗ

Клас

Рівень спортивних змагань, місце та час
проведення, копії відповідних
підтверджуючих документів

ДОДАТОК № ДПА-12
УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведення ДПА учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
____________________________ району у 201_/201_ навчальному році
№

Навчальний предмет

Кількість

Складали

Рівень навчальних досягнень учнів
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учнів 4 класів
1
2
3
4
5
6

ДПА

початковий
1-3 бала

середній
4-6 балів

достатній
7-9 балів

високий
10-12 балів

Українська мова
Українська мова (читання)
Математика
Предмети суспільно-природничого
напряму (за результатами річного
оцінювання)
Російська мова
Російська мова (читання)
ДОДАТОК № ДПА-13
УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
__________ району у 201_/201_ навчальному році (денна, вечірня (заочна) форми навчання, екстернат)

Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Інтегрований курс "Література"*
Англійська мова

Всього
звільнено учнів
9-х класів,
(вечірня
(заочна) форми
навчання,
екстернат)

За
станом
здоров’
я

З них:
У зв’язку з
участю у
міжнародних
спортивних
змаганнях

усно

Навчальний предмет

Кількість
учнів 9-х
класів
(за
мережею)
(денна)

Кількість учнів 9-х класів, які
проходили ДПА
З них:
Всього
учнів 9-х
Захист
класів,
дослідн Результа
які
их
ти
складали
робіт
олімпіад
ДПА
(МАН)
письмово

Звільнені від проходження ДПА
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Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
Мови національних меншин ∗
Історія України
Всесвітня історія
Основи правознавства
Основи філософії
Основи економіки
Математика
Географія
Біологія
Фізика
Астрономія
Хімія
Інформатика
Основи безпеки життєдіяльності
(окремо для кожного: денна, вечірня, екстернат)

ДОДАТОК № ДПА-14

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведення ДПА учнів 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
_____________ району у 20_/20_ навчальному році (денна, вечірня (заочна) форми навчання, екстернат)
Навчальний предмет

Кількість
учнів 11
(12)-х

Звільнені від проходження ДПА
Всього

З них:

Кількість учнів 11 (12)-х класів, які проходили
ДПА
Всього учнів
З них:
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Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Інтегрований курс "Література"*
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
Мови національних меншин
Історія України
Всесвітня історія
Основи правознавства
Основи філософії
Основи економіки
Математика
Географія
Біологія
Фізика
Астрономія
Хімія
Інформатика
Основи безпеки життєдіяльності

звільнен
о учнів
11 (12)-х
класів

За
станом
здоров’
я

У зв’язку з участю
у міжнародних
спортивних
змаганнях

11 (12)-х
класів, які
складали
ДПА

письмо
во
усно

класів
(за
мережею)

Захист
дослідних
робіт
(МАН)

Результати
олімпіад

ДОДАТОК № ДПА-15 (денна форма навчання)
ДОДАТОК № ДПА-16 (вечірня форма навчання)
ДОДАТОК № ДПА-17 (екстернат)
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів ______________ району (міста) у 20_/20_ навчальному році
(денна форма навчання)
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА:
______________________________________________________________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА: _________________________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: ________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ__________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ:

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Навчальний предмет
(усі предмети інваріантної
складової робочих навчальних
планів)
українська мова (диктант)
російська мова (диктант), для
учнів, які не вивчали українську
мову
математика
біологія
географія
Іноземна мова
Предмет за вибором
______________
Предмет за вибором
______________

Загальн
а
кількіст
ь учнів
9-х
класів

Кількість
учнів, які
звільнені від
проходження
ДПА

Кількість
учнів, які
складали
ДПА
(зараховано
згідно з
наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні
показники)
початкови
й

середній

достатній

високий
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ПРИМІТКА: Інформації про результати ДПА учнів, які навчалися за денною, вечірньою (заочною) формами навчання та складали
ДПА у формі екстернату надавати окремо (додаток № 15 – денна форма навчання, додаток № 16 – вечірня (заочна) форми навчання),
додаток № 17 – екстернат).
ДОДАТОК № ДПА -18 (денна форма навчання)
ДОДАТОК № ДПА-19 (вечірня форма навчання)
ДОДАТОК № ДПА-20 (екстернат)
ІНФОРМАЦІЯ
про результати державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів ______________ району (міста) у 20_/20_ навчальному році
(денна форма навчання)
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: ______________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА (ЗНО) : _________________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: _________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ:
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: ________________________________
СРІБНА МЕДАЛЬ: ________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ):
____

№

Навчальний предмет
(усі предмети інваріантної
складової робочих навчальних
планів)

1

українська мова

2

математика

Загальна
кількість
учнів
11 (12)-х
класів

Кількість учнів,
які звільнені від
проходження
ДПА

Кількість
учнів, які
складали
ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів
початковий

серед
ній

достат
ній

висок
ий
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3
4
5
6

Історія України
російська мова, для учнів, які
не вивчали українську мову
Предмет за вибором
_ ________
Предмет за вибором
__________

ПРИМІТКА: Інформації про результати ДПА учнів, які навчалися за денною, вечірньою (заочною) формами навчання та складали
ДПА у формі екстернату надавати окремо (додаток № 18 – денна форма навчання, додаток № 19 – вечірня (заочна) форми навчання),
додаток № 20 – екстернат).
ДОДАТОК № СВ-1
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення свята «Останній дзвоник» (випускного вечора, Дня знань) у ЗНЗ
_______________ району (міста) у 201_/201_ навчальному році
№
з/п
1.
2.
3.

Назва ЗНЗ

Дата
проведення

Час
проведення

Місце проведення

Учасники урочистостей

ДОДАТОК № СВ-2
1. ІНФОРМАЦІЯ
про навчальні заклади, які пропонуються для відвідування
представниками Секретаріату Президента України, Міністерства освіти і науки України, обласної державної адміністрації, з нагоди
проведення свята «Останній дзвоник» (випускного вечора, Дня знань)
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№
з/п

Назва ЗНЗ

Адреса
закладу,
телефон

П.І.Б.
директора
ЗНЗ

Дата проведення,
час проведення

Місце проведення (адреса)

1.
2.
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ДОДАТОК № СВ-3

Рік заснування
Директор школи
Контингент учнів

Мова навчання
Профільне навчання
Педагогічний
колектив
Забезпечення
харчуванням
Творчий потенціал
Гурткова робота
Підвіз учнів та
вчителів
Матеріальнотехнічне
забезпечення

ІНФОРМАЦІЯ
про ________________________________________________району Харківської області
(назва закладу)
____________________________________________
_______________________, освіта вища, за фахом вчитель___________________, має ___________ кваліфікаційну
категорію. Заклад очолює з __________ року.
У ________ навчається ______ учнів, з них учнів 1-4 класів –______ чол., 5-9 класів –___ учнів, 10-11 класів –
____ учнів. Випускників 9 класів - ______ учнів.
Випускників 11 класів - ______ учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю _____ учнів,
срібною ______ учнів. Приймали участь у ЗНО ___ учнів 11 класів.
Українська/російська/ двома мовами.
Навчально-виховний процес здійснюється за ______ профілями: __________ (__ учнів) та _________ (____
учнів).
Педагогічний колектив нараховує ______ педагога, з них ___ чол. мають вищу освіту, ___чол. – середню спеціальну.
Вищу кваліфікаційну категорію мають ___ чол., І кваліфікаційну категорію – __ чол., ІІ кваліфікаційну категорію – __
чол., категорію „спеціаліст” – __ чол.
Гарячим безкоштовним харчуванням на __% (____ учнів) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових
категорій (____дитини-сироти). За рахунок батьківської плати харчується ____ учня.
Педагогічний колектив працює над проблемою «__________________________________________».
У конкурсі «Учитель року» брали участь ____ учителів, з них: у ______ році - _________ (П.І.О.);
(інформація про участь учителів у інших професійних конкурсах).
В школі працює _____ гурток:_______. Працюють секції дитячо-юнацької спортивної школи та музичної школи.
До школи потребують підвозу ___ учнів та ____ вчителів з селища___________________________. Підвіз здійснюється
шкільним автобусом.
До послуг учнів _____ навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (____ПК), спортивна зала, гімнастичний та
футбольний майданчики, ___ майстерні, їдальня.
Бібліотечний фонд налічує – _____ примірників художньої та навчальної літератури.
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Досягнення
вихованців

Щорічно учні школи приймають участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця.
У минулому році учень 11 класу виборов ______ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з __________.
Учні школи беруть активну участь у районних заходах: фестивалі дружин юних пожежних, спартакіадах „Спорт
протягом життя”, „Юний рятувальник”, районному туристичному зльоті, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності.
Команда з _________ та _____________ – щорічні призери обласних спортивних змагань „Спорт протягом життя”.
У _______ році команда школи стала призером чемпіонату України з __________.
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ДОДАТОК № ПП-1
ІНФОРМАЦІЯ
про стан передплати на періодичні видання Всеукраїнського видавництва «Педагогічна преса»
на ______ півріччя 201_ року у __________________ районі (місті)

№

Назва періодичного видання

1.
2.

Освіта України
Сільська школа
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки
України
Українська мова й література в середніх школах,
гімназіях, ліцеях та колегіумах
Історія в школах України
Берегиня
Біологія і хімія в школі
Всесвітня література в середніх навчальних
закладах України
Географія та основи економіки в школі
Гуманітарні науки
Дефектологія
Математика в школі
Русская словесность в школе
Трудова підготовка в закладах освіти
Шлях освіти
Фізика та астрономія в школі
Фізичне виховання в школі
Іноземні мови в навчальних закладах
Підручник ХХІ століття

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ЗНЗ

Кількість видань, на які здійснено передплату
Загальна сума витрат (грн.)
Р(М)В(У)
ДНЗ ПНЗ
Разом
Бюджетні
Позабюджетні
О
кошти (грн.)
кошти (грн.)
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20
21

Педагогічна газета
Педагогіка і психологія. Вісник АПН
Інші видання
ВСЬОГО:

ДОДАТОК № К-1
ІНФОРМАЦІЯ
відділу (управління) освіти ___________________ про виконання рішень колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації у 201___ році
№ з/п

Дата колегії

№ та зміст питання

Термін виконання

Інформація
про виконання
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ДОДАТОК І-З № 1
ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
про відвідування учнями (вихованцями) навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування
(щодня засобами порталу)
Кількість учнів
НЕ ВІДВІДУВАЛИ:
(вихованців), які
Із них згідно з медичною довідкою
Згідно з
відвідували
Всього ГРВІ Госпіталізовано
поясненнями
Інші
навчальний заклад
батьків
(санаторій)
хвороби
2
3
4
5
6
7
число у 1 стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 2 і 3 стовпцях;
число у 3 стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 4, 5, 6, 7, 8, 9 стовпцях.

Загальна
кількість учнів
(вихованців)
1
Примітки:

Без
поважних
причин
8

Діти, які
самовольно
залишили заклад
9

ДОДАТОК № І-З № 2
ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
про відвідування вихованцями дошкільного підрозділу навчально-виховних комплексів інтернатного типу обласного
підпорядкування
(щодня засобами порталу)
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Кількість учнів
НЕ ВІДВІДУВАЛИ:
(вихованців), які
Із них згідно з медичною довідкою
Згідно з
відвідували
Всього ГРВІ Госпіталізовано
поясненнями
Інші
навчальний заклад
батьків
(санаторій)
хвороби
2
3
4
5
6
7
число у 1 стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 2 і 3 стовпцях;
число у 3 стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 4, 5, 6, 7, 8, 9 стовпцях.

Загальна
кількість учнів
(вихованців)
1
Примітки:

Без
поважних
причин
8

Діти, які
самовольно
залишили заклад
9
ДОДАТОК І-З № 3

Назва
закладу
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом

№

Кількість учнів, які перебувають на
індивідуальному навчанні за станом здоров’я
12

Кількість учнів, для яких організовано індивідуальне
навчання у зв’язку з кількістю учнів в класі меншою,
ніж 5 осіб
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

Разом

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість учнів (по класах), які навчаються за індивідуальною формою у навчальних закладах інтернатного типу обласного
підпорядкування
(до 05.09., 31.12., 05.04.)

ДОДАТОК І-З № 4

ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про мови навчання у 2014/2015 навчальному році
(до 01.12.)
Україномовні
Кількість
класів

Вивчають як предмет/факультативно
(кількість учнів)

Російськомовні

В них Кількість
класів
учнів

В них
Українську
учнів

Російську

Англійську

Німецьку

Французьку

Іспанську

Китайську

Примітка
(зазначити
яку іншу
мову)
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(назва закладу)

про вивчення та викладання іноземних мов у 2014/2015 навчальному році
(до 01.12.)
Назва
загальноосвітнього
навчального закладу

Іноземна
мова

як першу
мову

Кількість учнів, які вивчають іноземні мови
як другу
як
факультативно
мову
спецкурс

всього

Кількість
викладачів
(осіб)
ДОДАТОК І-З № 6

ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)
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В них учнів

Кількість
класів

В них учнів

Кількість
класів

В них учнів

Кількість
класів

В них учнів

Кількість
класів

В них учнів

Кількість
класів

В них учнів

Кількість
класів

В них учнів

Кількість
класів

В них учнів

Кількість
класів

ДОДАТОК І-З № 5
ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради

про прийом учнів до 1-х, 10-х класів у 2014/2015 навчальному році, станом на __.__. 2014 року
(до 20.06., 20.07., 20.08.)
Школа І ступенів
Підготовчі класи
Прогнозована
кількість учнів

Фактично
прийнятих
заяв

1 класи
% до
плану

Прогнозована
кількість учнів

Фактично
прийнятих
заяв

% до
плану

Школа ІІІ ступенів
Загальноосвітні та спеціалізовані
Спеціальні навчальні заклади
навчальні заклади інтернатного типу
інтернатного типу обласного
обласного підпорядкування
підпорядкування
10 класи
11 класи
Фактично
Фактично
Прогнозована
% до
Прогнозована
% до
прийнятих
прийнятих
кількість учнів
плану кількість учнів
плану
заяв
заяв

ДОДАТОК І-З № 7
ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про проведення свята «Останній дзвоник», випускних вечорів, Дня знань у 2014/2015 навчальному році
(до 15.04., 20.07., 02.08.)
Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

Учасники урочистостей
ДОДАТОК № І-З № 8

ІНФОРМАЦІЯ
про комунальний заклад «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)
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Рік заснування

(до 15.04., 02.08, перед кожним відвідуванням закладу керівництвом області та держави)
Заклад засновано ________________________________ _____ _________________ _______.
(ким)

(коли)

Директор навчального
закладу

З __________ року директором навчального закладу працює ___________________________, який (а) має вищу
педагогічну освіту за спеціальністю ________________________________;
спеціаліст ______________ категорії, вчитель-методист; педагогічний стаж _______ років.

Контингент учнів
(вихованців)

Всього учнів (вихованців) – ___, з них: дошкільний підрозділ – ___ вихованців, підготовчий ___, 1 - 4 класи - ____
учні, 5-10 класи - ___ учнів, 11-12 класи - ___ учнів. Випускників 10 класу - ___ учнів, 12 класу - ___ учнів.

Мова навчання

Українська

Педагогічний колектив

Працює ___ педагогів, з них: ___ осіб мають вищу освіту; ___ - базову вищу освіту; _____ — середню спеціальну.
За кваліфікаційною категорією: ____ вчитель «вищої категорії», ____ – «І категорії», ______ – «ІІ категорії»,
_______ – «спеціаліст».

Забезпечення
харчуванням

У закладі організовано п'ятиразове вітамінізоване харчування. Всі учні (вихованці) навчального закладу
харчуються безкоштовно.

Творчий потенціал

Педколектив працездатний, успішно працює над реалізацією проблеми «___________________________________».

Гурткова робота

У навчальному закладі працює ______ бюджетних гуртків: ________________________________________________
та ____ спортивних секції за рахунок _________. Гуртковою роботою охоплено _____ % учнів навчального закладу.

Матеріально-технічне
забезпечення

До послуг учнів та вихованців навчального закладу: бібліотека, спортивний зал, ігрова кімната з корекційнорозвивальним обладнанням, _____ клубів за інтересами, тренажерна зала, на території навчального закладу
розташований ігровий майданчик для дошкільнят. Спеціалізоване обладнання у закладі: _____ комп'ютерні класи,
_______ кабінети реабілітації з навчально-корекційним обладнанням.

Досягнення вихованців у
2011/2012 н. р.

У 20___/20____ навчальному році учні закладу взяли участь у _______________________, де отримали дипломи:
І ступеня – _______________; ІІ ступеня – _____________________, ІІІ ступеня – ___________________________.
Вихованці навчального закладу стали лауреатами, переможцями шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських
виставок та фестивалів дитячої майстерності:
1. Міський фестиваль художньої самодіяльності «Натхнення» (організатор фестивалю – Департамент у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради та КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді»).
2. Конкурс творчих робіт _____________________________________________________________________, тощо
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ДОДАТОК І-З № 9

ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про вибуття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за _____ квартал 2014 року
(до 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.)

Усиновлено

Прийомна
сім'я

ДБСТ

Кількість
Кількість
дітей-сиріт та
дітей-сиріт та
ПБП, які
Повернення батькам, які відновили
ПБП на
прибули у
батьківські права після прибуття з
початок
звітному
місць позбавлення волі відновлення
кварталу
кварталі
батьківства

Опіка
(піклування)

Вибуло дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування
до різних форм сімейного виховання
Вибуло до
інших
інтернатів

Кількість
Вибуло з
дітей-сиріт та
інших
ПБП на
причин
кінець
(...)
кварталу

ДОДАТОК І-З № 10
ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «__________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про випускників 20___/20___ навчального року за _____ квартал 2014 року
(до 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.)
З них учнів 9 (10) класів
Загальноосвітня
Допоміжна

З них учнів 11(12) класів
Загальноосвітня
Допоміжна

Примітка
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Всього випускників закладу
із них дітей-сиріт та ПБП
З них мають закріплено житло (в
тому числі спільне з родичами)
Не мають житла
Вибуло протягом кварталу (ПІБ
дитини, причина, підстава)
Прибуло протягом кварталу (ПІБ
дитини, причина, підстава)

програма

програма

програма

програма

ДОДАТОК І-З № 11

ЗВІТ
про благодійну допомогу, яка надійшла на адресу
комунального закладу «____________________________________________________» Харківської обласної ради у ___ кварталі 2014
року
(назва закладу)

(до 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.)
№ п.п.

Надавач благодійної допомоги: куратор закладу, шефи,
СПДФО, установи, благодійні фонди, громадські організації

Опис наданої допомоги

Загальна сума

Всього:

ДОДАТОК І-З № 12
ІНФОРМАЦІЯ
про матеріально-технічну базу комунального закладу «______________________________________________» Харківської обласної
ради
(назва закладу)
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Медичне
обслуговування в
закладах освіти
обласного
підпорядкування

Кількість медичних
блоків в закладі

станом на 05 вересня 2014 року
Медичні кабінети
Ізолятори
Кабінети ЛФК
Кабінети ритміки

Кількість медичних
працівників
Створення умов для
Робочі навчальні
трудового
плани
професійного навчання
в інтернатних закладах

Кількість лікарів
Кількість медичних сестер
Кількість годин на трудове навчання і 4-10 класах інваріантної складової
Кількість годин на трудове навчання і 4-10 класах варіативної складової
Кількість годин виробничої практики

Кількість майстерень Кількість майстерень швацької справи
Кількість майстерень слюсарної справи
Кількість майстерень виробів по дереву
Стан оснащення
майстерень
обладнанням

Кількість станків
Кількість швейних машин
Кількість оверлоків
Кількість в'язальних машин
Кількість духових шаф
Кількість печей

Охоплення гуртковою
роботою

Кількість гуртків за
напрямком роботи

Кількість гуртків природничого напрямку
Кількість гуртків суспільно-гуманітарного напрямку
Кількість гуртків трудового напрямку

Загальна кількість учнів, охоплених гуртковою роботою
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З них таких, які перебувають на обліках за схильність до скоєння правопорушень та злочинів
ДОДАТОК І-З № 13
ІНФОРМАЦІЯ
про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
комунального закладу «______________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

які бажають продовжити навчання у ПТНЗ у 2014/2015 навчальному році
(до 01.03., 15.06.)
№

ПІБ вихованця

Дата
народження

Дані про закріплення житла та
його адреса (із зазначення права
власності чи права користування)

Клас, у якому
навчається
вихованець

Назва закладу
подальшого
навчання

Спеціальність

ДОДАТОК І-З № 14
ІНФОРМАЦІЯ
про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

які бажають продовжити навчання у ВНЗ І — ІV р.а. у 2014/2015 навчальному році
(до 01.03., 15.06.)
№

ПІБ вихованця

Дата
народження

Дані про закріплення житла та
його адреса (із зазначення права
власності чи права користування)

Клас, у якому
навчається
вихованець

Назва закладу
подальшого
навчання

Факультет

Спеціальність
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ДОДАТОК І-З № 15

ІНФОРМАЦІЯ
про харчування вихованців
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

№
І
1
2
3
4
ІІ

1
2
3

станом на 05.09.2014 року
Показник

Загальна кількість учнів
З них знаходяться на:
повному державному утриманні
неповному державному утриманні
Середня вартість харчування для дітей-сиріт та ПБП
Середня вартість харчування для дітей, які були влаштовані згідно з рішенням районної (міської) ради
Загальна кількість батьків (або осіб, що їх замінюють), які сплачують за харчування дітей та утримання в
закладі
з них за категоріями:
За дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до ст. 19 Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми"
За дітей, які визнані постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС
За дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків (діти загиблих військовослужбовців,
шахтарів, журналістів)

Кількісні показники

ДОДАТОК І-З № 16
ІНФОРМАЦІЯ
про якісний склад вихованців
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

станом на _____._______. 2014 року
(до 01.04., 01.06., 05.09., 01.12)
№
І

Загальна кількість учнів
Із них:

Показник

Кількість
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Показник
Хлопчиків
Дівчаток
Із загальної кількості дітей:
Дітей-сиріт
Дітей, позбавлених батьківського піклування
Кількість дітей, що залишились без догляду батьків, але юридичний статус не визначений
Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Дітей з інвалідністю (мають свідоцтво)
Дітей, які виховуються у багатодітних родинах
Дітей, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильської АЕС (мають свідоцтво)
Дітей з неповних сімей
Дітей з малозабезпечених сімей
Дітей, які проживають у сім’я, що опинилися в складних життєвих обставинах
Дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час
виконання службових обов'язків
Дітей загиблих журналістів
Дітей загиблих шахтарів
Дітей, які мають віраж туберкулінових проб
Дітей, які є носіями ВІЛ-інфекції

Кількість

ДОДАТОК І-З № 17

ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про підсумки влаштування випускників закладу
(до 05.09.)
Кількість
випускників
9(10)-х класів 10 кл

З них продовжують навчання
Вечірня
школа

ПТУ

ВНЗ
І-ІІ р. акр.

Інше

Не навчаються
Особи з інвалідністю
Працевлашто
Виїхали за межі
(система соціального
області
вано
забезпечення)

Не влаштовані

Всього
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Із них дітей сиріт
Дітей, позбавлених
батьківських прав
Із дітей-сиріт та
ПБП, мають
закріплене житло
З них продовжують навчання
Кількість
випускників
ВНЗ І-ІІ
ВНЗ
11(12)-х
ПТУ
Інше
р.акр.
І-VІ
р.акр.
класів
Всього

Не навчаються
Особи з інвалідністю Перебувають на
Працевла
(система соціального обліку у центрі
штовано
забезпечення)
зайнятості

Виїхали за
межі області

Не
влаштовані

Із них дітей сиріт
Дітей, позбавлених
батьківських прав
Осіб із числа дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Із дітей-сиріт та ПБП,
мають закріплене
житло

ДОДАТОК І-З № 18
ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування житлом та майном
(до 01.03., 05.09.)
Загальна кількість

Із них:
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дітей сиріт та
позбавлених
батьківського
піклування

кількість дітей, кількість дітей,
кількість дітей, у
кількість дітей кількість дітей, які
кількість
кількість
які мають житло які мають право
яких відсутні
у яких
перебувають на
дітей, які
дітей, у яких
користування
на правах
відомості про
відсутнє житло квартирному обліку
мають майно відсутнє майно
власності
житлом
наявність житла

ДОДАТОК І-З № 19
Результати річного оцінювання за 2014/2015 навчальний рік
учнів 9(10)-го класу комунального закладу «_________________________________» Харківської обласної ради з ____________________
(назва закладу)

(предмет)

(до 30.05.)

№
з/п

Загальна кількість учнів
9(10) класу

початковий
кількість
відсоток

Рівень навчальних досягнень учнів
середній
достатній
кількість
відсоток
кількість
відсоток

високий
кількість
відсоток

ДОДАТОК І-З № 20

Результати річного оцінювання за 2014/2015 навчальний рік
учнів 11(12)-го класу комунального закладу «_________________________________» Харківської обласної ради з
____________________
(назва закладу)

(до 30.05.)

№
з/п

Загальна кількість учнів
11(12) класу

початковий
кількість
відсоток

Рівень навчальних досягнень учнів
середній
достатній
кількість відсоток кількість
відсоток

ІНФОРМАЦІЯ

(предмет)

високий
кількість
відсоток
ДОДАТОК І-З № 21
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комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
станом на ___________________ 2014 року
(до 20.03., 20.06., 20.09., 20.12.)

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Мають опікунів
(піклувальників)
– фізичних осіб

Виховуються
у прийомних
сім’ях

Виховуються
у дитячих
будинках
сімейного
типу

Забезпечені
шкільною
формою

Забезпечені
Єдиними квитками
поставлен
і на облік

Опікун яких
є керівник
навчального
закладу

Із них

не мають

Всього

мають

№
з/п

І. Кількісні показники

Загальна кількість дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
які навчаються у закладі
Із них:
Дітей-сирі
Дітей,
позбавлених
батьківського піклування
Осіб із числа дітей-сиріт
Осіб із числа дітей,
позбавлених
батьківського піклування
Кількість
дітей,
що
залишились без догляду
батьків, проте не мають
юридично встановленого
статусу
317

пенсію по
втраті

Кількість дітейсиріт та осіб із їх
числа
р
пенсію по
втраті
р у

Не призначено
пенсію по
втраті
годувальника
Із них
Пенсія по втраті годувальника

позбавлених
батьківського
піклування
та осіб
р
пенсію по
втраті
пенсію по
втраті

втраті
годувальника,
але не
виплачено із

Не
призначено
пенсію по
втраті
годувальника

втраті
годувальника,
але не
виплачено із
яких
внаявності
рішення суду
батьків, щодо
яких відсутнє
рішення суду
про стягнення
батьків, які
виплачують
батьків, які не
виплачують
аліменти із
зазначенням
позбавлених
батьківського
піклування, які
отримують

ІІ. Інформація про виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у навчальних закладах
інтернатного типу обласного підпорядкування

Аліменти
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Інші причини

Відсутній необхідний
трудовий стаж у батьків

Інші причини

Відсутній необхідний
трудовий стаж у батьків

Всього дітей, які отримують допомогу _____ чол.
Із них:
3.1.1. Кількість дітей, які отримують допомогу по опіці _______ чол.
3.1.2. Кількість дітей, які отримують допомогу, як вихованці БДСТ _____ чол..
3.1.3. Кількість дітей, які отримують допомогу, як вихованці прийомних сімей_____ чол.
3.1.4. Кількість дітей, які не отримують жодного виду державної допомоги _______ чол.

ІІІ. Інформація про роботу проведену навчальним закладом щодо захисту житлових прав
Із них:
Загальна кількість
Направлено
Кількість дітей, Кількість листів
Кількість
Отримано
дітей сиріт та
клопотань до органів
поставлених на до органів опіки
отриманих
відповідей із
Кількість дітей,
позбавлених
квартирний
та піклування відповідей (актів)
Кількість дітей
опіки та піклування
органів
опіки та
які
потребують
батьківського
облік за
щодо стану
у яких відсутнє
за місцем походження
про стан
піклування щодо
постановки на
піклування та осіб із
результатами
збереження
житло
дитини щодо
збереження житла
постанвки на
квартирний облік
їх числа
проведеної
закріпленого
постановки дітей на
від органів опіки
квартирний облік
квартирний облік
роботи
житла
та піклування
319

Перелічити органи опіки та піклування райдержадміністрацій, які не надають відповіді на клопотання та не вирішують питання постановки
на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що потребують постановки на облік.
Виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років:
Заплановано на рік _______ грн.
Із них отримали:
протягом І кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
протягом ІІ кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
протягом ІІІ кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
протягом ІV кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
ДОДАТОК І-З № 22

ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про виконання наказу Департаменту щодо удосконалення обміну інформацією електронними засобами зв’язку
_____________2014 року
(місяць)

(щомісячно до 2 числа)
Параметри аналізу розміщення інформації на сайті
Головна
Новини
Фотогалерея
Історія навчального закладу
Адміністрація навчального закладу
Педагогічний колектив
Контакти
Статут навчального закладу
Оголошення

Кількість розміщених (оновлених) за тиждень інформацій із
зазначенням дати
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Діяльність навчального закладу
Мережа
Розклад дзвінків
Розклад занять
План роботи навчального закладу
Виховна робота
Методична скринька
Поради вчителям
Поради учням
Бібліотека
Електронні підручники
Рекомендована література
ЗНО
Нормативні документи
Тести
Батькам
Умови прийому
Першоклассникам
Учнівське самоврядування
Поради психолога
Наші досягнення
Публічна інформація
Накази навчального закладу
Форум
Корисні посилання
Звернення громадян
Графік прийому громадян
Правила прийому громадян

ДОДАТОК І-З № 23
ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

321

про мережу класів (груп) та наявність вільних місць станом на ____________________ 2014 року
(щомісячно до 2 числа)

Мережа класів (груп) у навчальному закладі
Кількість класів
Паралелі
(груп) у паралелі
Дошкільні групи
Підготовчі класи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПТ*
ВСЬОГО У ЗАКЛАДІ

Нормативна кількість
дітей у класах
(групах)

Фактична
чисельність учнів
(вихованців)

Наявність
вільних місць у
класах (групах)

*- для комунального закладу «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

ДОДАТОК І-З № 24
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ІНФОРМАЦІЯ
комунального закладу «_________________________________________________________________» Харківської обласної ради
(назва закладу)

про рух учнів (вихованців) протягом ____________________ 2014 року
(місяць)

Паралелі
Дошкільні групи
Підготовчі класи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПТ*
ВСЬОГО У ЗАКЛАДІ

Загальна кількість учнів
(вихованців) станом на
01.___.2013

Кількість учнів
(вихованців), які вибули
протягом місяця

Кількість учнів
(вихованців), які
прибули протягом
місяця

загальна кількість
учнів (вихованців)
станом на
30(31).____.2014

*- для комунального закладу «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради
№з\п

До таблиці додається інформація про учнів, які вибули із закладу, за формою:
Клас
ПІБ учня
Наказ по
Місце вибуття Довідка з місця подальшого Причини вибуття
(вихованця)
закладу
навчання
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ДОДАТОК І-З №25

І. ІНФОРМАЦІЯ
про підлітків, які перебувають на обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей
органів внутрішніх справ України
за ____ квартал 201___ року

Інші причини
Поставлено на облік
ССД
Притягнуто до
відповідальності батьків

відрахування з
навчального закладу

самовільне залишення
ЗНЗ

матеріально-фінансові

працевлаштовано

до притулків,
центрів

влаштовано

до ПТНЗ

поверн
ено

Під час рейду

дівчата

Кількість дітей, вилучених з
несприятливого побутового
оточення

Діти-сироти, та діти,
позбавлені батьківського
піклування

Причини, з яких дитина не
відвідує навчальний заклад
невиконання батьками
або особами, які їх
замінюють, своїх
батьківських обов’язків

Із загальної кількості
виявлених

до опікунів та
піклувальників

15-17 років

11-14 років

6-10 років

Район
(місто)

Кількість дітей,
які не приступили
до занять
з них мають
вік

Загальна кількість дітей
шкільного віку стангом на 5
вересня
усього

Дані

14-18 років

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ
про наслідки оперативно-профілактичних заходів
за ____ квартал 201___ року

в біологічні сім’ї

Район (місто)

у віці:
11-13 років

Кількість обстежених сімей, які
опинились у складних життєвих
умовах

6-10 років

з них:
є учнями:
ЗНЗ

Притягнуто до
відповідальності
посадових осіб

Усього

до ЗОШ

Дані
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ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ
про злочини та правопорушення, скоєні неповнолітніми
за ____ квартал 201___року

Дані

Скоєно злочинів неповнолітніми або за їх участю

Район (місто)

з них скоєно учнями ЗНЗ
особами,
у стані
які раніше
усього алкогольного
вчиняли
сп’яніння
злочини

Дані

Район
(місто)

Загальна
кількість
злочинів

у групі

Скоєно адміністративних
правопорушень неповнолітніми
Загальна кількість
адміністративних
правопорушень

з них скоєно
учнями ЗНЗ

Кількість неповнолітніх, які
вживали наркотичні засоби,
психотропні речовини, їх
аналоги або прекурсори
усього
з них учні ЗНЗ

ІV. ІНФОРМАЦІЯ
про неповнолітніх, які самі потерпіли від злочинів
за ____ квартал 201___ року

Загальна
у тому числі:
Кількість
у тому
кількість
суїцидів,
числі
неповнолітніх,
вчинених
учнями
які самі
неповнолітніми
ЗНЗ
внаслідок внаслідок
стали
стали
стали
потрапили інше
потерпіли від грабежів
торгівлі жертвами жертвами жертвами
у ДТВ
тих чи інших
людьми крадіжок вимагань зґвалтувань
злочинів
(та замахів)
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ІНФОРМАЦІЯ
(повна назва навчального закладу)____________________________
про заходи з нагоди Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят
№
з/п

Назва заходу

Дата проведення
Час проведення

Місце
проведення

Запланована Запрошені із числа
кількість
керівництва,
учасників
структурних
підрозділів ХОДА,
шефів та
кураторів

Додаток І-З № 26

Відповідальні

ДОДАТОК № КО-1

ІНФОРМАЦІЯ
про дітей з вадами здоров’я, які інтегровані у ДНЗ та, які потребують корекції розвитку згідно з висновками
медичних обстежень
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Діти з іншими
вадами здоров'я
Діти з іншими
вадами здоров'я

Діти з аутизмом

Розумово відсталі
діти, з них: із
синдромом Дауна

Діти з затримкою
психічного
розвитку

Діти з тяжкими
порушеннями
мовлення

Діти з
порушеннями
опорно-рухового
апарату

Діти зі зниженим
зором

Сліпі діти

із них:

дітейінвалідів

Діти зі зниженим
слухом

груп, в яких
перебувають
діти-інваліди
(без
спеціальних
груп)

Глухі діти

Район області

в них:

Діти з аутизмом

ДОДАТОК № КО-2

ІНФОРМАЦІЯ
про дітей-інвалідів, які інтегровані у ДНЗ
Кіл-ть ДНЗ, в
яких
перебувають
діти-інваліди
(без
спеціальних
груп)

Розумово відсталі
діти, з них: із
синдромом Дауна

Діти з затримкою
психічного
розвитку

Діти з тяжкими
порушеннями
мовлення

Діти з порушеннями
опорно-рухового
апарату

Діти зі зниженим
зором

Сліпі діти

дітей з
вадами
здоров'я

Діти зі зниженим
слухом

груп, в яких
перебувають
діти з вадами
здоров'я (без
спеціальних
груп)

із них:

Глухі діти

Район області

Кіл-ть ДНЗ, в
яких
перебувають
діти з вадами
здоров'я (без
спеціальних
груп)

в них:

ДОДАТОК № КО-3

б
е
з

ІНФОРМАЦІЯ
про дітей з вадами здоров’я, які інтегровані у загальноосвітні навчальні заклади та потребують корекції
розвитку
в них:

із них:
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класів, в
яких навч.
діти
Учнів-

Кіл-ть ЗНЗ, в
яких навч. дітиінваліди (без

Глухі
діти
Діти зі
знижени
м слухом
Сліпі
діти

в них:

Діти зі
зниженим
зором
Діти з
Діти з
порушення тяжким
ми опорно- порушенн
ям
рухового
апарату мовлення

ІНФОРМАЦІЯ
про дітей–інвалідів, які інтегровані у загальноосвітні навчальні заклади
із них:
Діти з
затримкою
психічного
розвитку
Розумово
відсталі
діти, з них:
із
синдромом
Дауна
Діти з
аутизмом

328

Індивідуальна форма
навчання

Групова форма навчання

Діти з
аутизмом

Всього

Індивідуальна форма
навчання

Групова форма навчання

Розумово
відсталі діти,
з них: із
синдромом
Дауна

Всього

Індивідуальна форма
навчання

Групова форма навчання

Діти з
затримкою
психічного
розвитку

Всього

Індивідуальна форма
навчання

Групова форма навчання

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Групова форма навчання

Всього

Індивідуальна форма
навчання

Діти зі
зниженим
зором

Групова форма навчання

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Сліпі діти

Групова форма навчання

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Групова форма навчання

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Групова форма навчання

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Групова форма навчання

Всього

учнів з вадами здоров’я

класів, в яких навч. діти з вадами
здоров’я (без спец. класів при ЗНЗ)

Глухі діти
Діти зі
зниженим
слухом
Діти з
Діти з
порушенням
тяжким
и опорнопорушення
рухового
м мовлення
апарату
Діти з
іншими
вадами
здоров'я

ДОДАТОК № КО-4

Діти з
іншими
вадами
здоров'я

учнів з вадами
здоров'я

класів, в яких
навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

учнів з вадами
здоров'я

класів, в яких
навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

учнів з вадами
здоров'я

класів, в яких
навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

учнів з вадами
здоров'я

класів, в яких
навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

учнів з вадами
здоров'я

класів, в яких
навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

Кіл-ть учнів з вадами здоров'я

Кіл-ть класів, в яких
навчаються діти з вадами
здоров'я

Кіл-ть ЗНЗ району в яких
навчаються діти з вадами
здоров'я

Район області

ДОДАТОК № КО-5
ІНФОРМАЦІЯ
про загальноосвітні навчальні заклади, в які інтегровані діти, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за
висновками медичних обстежень
із них:
Школи, в яких
Гімназії, в яких
Ліцеї, в яких
Колегіуми, в яких
НВК, в яких
навчаються діти з
навчаються діти з навчаються діти з навчаються діти з навчаються діти з
вадами здоров'я
вадами здоров'я
вадами здоров'я
вадами здоров'я
вадами здоров'я
в них:
в них:
в них:
в них:
в них:
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Групова форма навчання
Індивідуальна форма
навчання

Групова форма навчання
Індивідуальна форма
навчання
Всього

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Групова форма навчання

Всього

Індивідуальна форма
навчання

Групова форма навчання

Групова форма навчання
Індивідуальна форма
навчання
Всього

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Групова форма навчання

Індивідуальна форма
навчання
Всього

Групова форма навчання

Групова форма навчання
Індивідуальна форма
навчання
Всього
Групова форма навчання
Індивідуальна форма
навчання
Всього

Всього
Групова форма навчання
Індивідуальна форма
навчання
Всього

ДОДАТОК № КО-6

ІНФОРМАЦІЯ
про загальноосвітні навчальні заклади, в які інтегровані діти-інваліди ( станом на ______________201___)
Колегіуми, в яких
навчаються діти-інваліди

НВК, в яких навчаються
діти-інваліди

учнів з вадами здоров'я

класів, в яких навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

в них:

учнів з вадами здоров'я

класів, в яких навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

в них:

учнів з вадами здоров'я

Кількість

в них:

учнів з вадами здоров'я

класів, в яких навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

в них:

учнів з вадами здоров'я

класів, в яких навчаються діти з
вадами здоров'я

Кількість

в них:

Ліцеї, в яких навчаються
діти-інваліди

класів, в яких навчаються діти з
вадами здоров'я

Школи, в яких навчаються
діти-інваліди

Кіл-ть учнів-інвалідів

Кіл-ть класів, в яких навчаються дітиінваліди

Кіл-ть ЗНЗ району в яких навчаються дітиінваліди

Район області

із них:
Гімназії, в яких
навчаються дітиінваліди

ДОДАТОК № ДНЗ-1

Повна назва
закладу за
статутом

Юридична Керівник
адреса,
закладу
телефон
(ПІБ)

Форма
власності
(вказати

Кількість вікових груп, що функціонують
Загального
Компенсу
Групи з режимом
ючого
розвитку
перебування дітей
типу

Кількіст
ь дітей в
ДНЗ

№
з/п

Потужні
сть за
проекто

ДИСЛОКАЦІЯ
дошкільних навчальних закладів всіх типів і форм власності у районі (місті) станом на 15.09.2014
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Короткотривалі
(прогулянкові, чергові,
вихідного дня і т.д.)

цілодобові

денні

санаторні

спеціальні

різновікові

Дошкільного віку

Раннього віку

засновника)

ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ
про дітей 5-річного віку, які не відвідують ДНЗ та потребують підготовки до школи
____________________________________ району (міста)

№
з/п

Мікрорайон
ДНЗ (школи)

Кількість дітей 5-річного віку, яким на 1
вересня 2014 виконується 6 років
Всього дітей
Дітей в Дітей, які не відвідують
в районі
ДНЗ
ДНЗ (не охоплені)
(місті)

Форма
підготовки
(вказати яка)

Кількість дітей,
охоплених цією
формою
навчання

ДОДАТОК № ДНЗ-2

Ким здійснюється
навчання (ПІБ
вихователя, вчителя, їх
освіта)
ДОДАТОК № ДНЗ-3

ІНФОРМАЦІЯ
місцевого органу управління освіти про функціонування дошкільних навчальних закладів
станом на __________2014
№
з/п

Назва
району

Кількість ДНЗ/НВК

Кількість дітей в
ДНЗ/НВК

У тому числі
приватні заклади

Кількість груп в ДНЗ
різних типів та форм

Всього місць в ДНЗ
різних типів та форм

На ста місцях
виховується
331

(міста)

Всього Місто

Село Всього Місто Село

Кількість
всього

В
них
дітей

власності
Всього

Місто

власності
Село Всього Місто Село Всього Місто Село

ІНФОРМАЦІЯ
про використання комп’ютерної техніки в дошкільних навчальних закладах
_________________району (міста) станом на __________2014
№
з/п

Повна назва ДНЗ

Кількість
ПК в ДНЗ

Кількість
ПК, що
використовуються в
управлінській
діяльності ДНЗ

Всього

Варіант ведення
ділової документації
в ДНЗ (електронний,
рукописний,
використовуються
обидва варіанти)

Підключення
до мережі
Internet
(канал зв’язку)

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років
у _____________________ районі (місті) станом на 30.09. __ року
Роки народження

Всього
дітей

у тому числі
місто

село

Всього
відвідують
ДНЗ

Відсоток
охоплення

у тому числі
місто

село

ДОДАТОК № ДНЗ-4

Наявність
електронної
пошти /
електронна
адреса

Наявність
сайта ДНЗ/
адреса

ДОДАТОК № ДНЗ-5

Всього не
відвідують ДНЗ

у тому числі
місто

село

2008 (з 01.09)
2009
2010
2011
2012
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2013
2014
всього
ДОДАТОК № ДНЗ-6

ІНФОРМАЦІЯ
про охоплення дітей 1-6 (7) років дошкільною освітою
у __________________ районі (місті) станом на 30.09. __ року
У тому числі

Село

Місто

Інші

Всього

Село

Місто

Всього

Село

Місто

Село

Місто

Всього

Охоплено різними формами
Приватні групи фізичних
Соц/патронат
осіб

Групи при ПНЗ

Всього

Село

Місто

Групи при ЗОШ

Всього

Село

Місто

Охоплено ДНЗ (НВК)

Всього

Село

Місто

%

Всього

Рік народження

Охоплення дітей
дошкільною освітою

2009 (з
01.09)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всього

ІНФОРМАЦІЯ
про охоплення дітей 3-6 (7) років дошкільною освітою станом на _______2014

ДОДАТОК № ДНЗ-7
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Всього охоплено різними формами дошкільної освіти дітей 36(7)
Всього
%
місто
%
село
%

Кількість дітей 3-6(7)
Всього

місто

село

У тому числі кількість дітей 3-6(7) років у ДНЗ (НВК)
Всього

місто

%

село

%

%

Таблиця 2

Охоплення дітей 3-6 (7) років різними формами
дошкільної освіти станом на _______2014
У тому числі

Охоплення дітей 36(7) років різними
формами дошкільної
освіти
Всього

Місто

ДНЗ+НВК

Село

Всього

Місто

Соціальнопедагогічний
патронат

Групи при ЗОШ
Село

Всього

Місто

Село

Всього

Місто

Приватні групи
фізичнім осіб
Село

Всього

Місто

Село

Групи при
позашкільних закладах
Всього

Місто

Село

Інші форми
Всього

Всього

Всього охоплено різними формами дошкільної освіти дітей

5-річного віку

місто

село

5-річного віку

Всього

%

місто

%

село

У тому числі кількість дітей 5-річного
Всього

%

%

Село

Таблиця 3

ІНФОРМАЦІЯ
про охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою станом на _______2014
Кількість дітей

Місто

місто

віку у ДНЗ (НВК)
село

%

%

Таблиця 4

Охоплення дітей дітей 5-річного віку різними формами дошкільної освіти станом на____________2014
Охоплення дітей 5річного віку різними
формами дошкільної
освіти
Всього

Місто

Село

Різні форми здобуття дошкільної освіти
ДНЗ+НВК
Всього

Місто

Групи при ЗОШ
Село

Всього

Місто

Село

Соціальнопедагогічний патронат
Всього

Місто

Село

Приватні групи
фізичнім осіб
Всього

Місто

Село

Групи при
позашкільних закладах
Всього

Місто

Село

Інші форми
Всього

Місто

Село
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ПЛАН
відкриття дошкільних навчальних закладів у_________________ районі (місті) у 2015 році

Новобудови у 2015

позабюджетні кошти

за рахунок сільського
(селищного) бюджету

за рахунок районного (міського)
бюджету

кількість дітей

кількість груп

кількість місць

Термін відкриття

Орієнтовна сума
витрат для
потужність
відкриття закладу,
тис. грн

Назва закладу, адреса

позабюджетні кошти

за рахунок сільського
(селищного) бюджету

за рахунок районного (міського)
бюджету

кількість дітей

кількість груп

кількість місць

ДНЗ, що планується відкрити у
пристосованих приміщеннях у 2015
Орієнтовна сума
витрат для
потужність
відкриття
закладу, тис. грн

Назва закладу, адреса
Термін відкриття

позабюджетні кошти

за рахунок сільського
(селищного) бюджету

за рахунок районного (міського)
бюджету

кількість дітей

кількість груп

кількість місць

Термін відкриття

Навчально-виховні комплекси, що
планується відкрити у 2015
Орієнтовна сума
витрат для
потужність
відкриття
закладу, тис. грн

Назва закладу, адреса

позабюджетні кошти

за рахунок сільського
(селищного) бюджету

за рахунок районного (міського)
бюджету

кількість дітей

кількість груп

кількість місць

Термін відкриття

Примітка. Окремо зазначити кількість додаткових груп у діючих ДНЗ, що планується до відкриття у 2015 році.
ДОДАТОК № ПО-1

ІНФОРМАЦІЯ
про охоплення учнів ЗНЗ ________________________ району (міста) позашкільною освітою у 201_-201_ н.р.
№

Назва

л
ь
к
о
і
в
у

Назва закладу, адреса

ДНЗ, роботу яких планується
відновити у 2015
Орієнтовна сума
витрат для
потужність
відкриття закладу,
тис. грн

ДОДАТОК № ДНЗ-8

У тому числі за напрямками:
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К-ть гуртків

В них дітейінвалідів (всього)

К-ть гуртків

В них дітей-сиріт
(всього)

К-ть гуртків

К-ть учнів

К-ть гуртків

Дослідницькоекспериментальний
К-ть гуртків

Туристичнокраєзнавчий
К-ть учнів

Спортивний
К-ть учнів

Науковотехнічний
К-ть учнів

Екологонатуралістичний
К-ть учнів

Художньоестетичний
К-ть учнів

позашкільного
закладу

К-ть гуртків

з/п

ДОДАТОК № ПО-2

І. ІНФОРМАЦІЯ

про існуючу мережу позашкільних навчальних закладів району (міста) станом на 15 вересня 2014 року,
15 листопада 2014 року
№
з/п
1
2
3
4
5

позашкільні навчальні заклади системи освіти
Кількість
Дитячо-юнацькі спортивні школи
Станції юних техніків
Станції юних натуралістів
Центри туризму та краєзнавства
Центри, будинки дитячої та
юнацької творчості
6
Інші заклади
Усього:
Кількість дітей із сільської місцевості ____осіб.

Кількість
гуртків/секцій

Кількість дітей

Примітка
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ІІ. ІНФОРМАЦІЯ
про охоплення дітей району (міста) іншими формами позашкільної освіти станом
на 15 вересня 2014 року, 15 листопада 2014 року
Кількість дітей, які
Кількість дітей, які
відвідують інші творчі
навчаються в гуртках, що
Кількість
Кількість дітей, які
об’єднання (гуртки, секції),
організовані
дітей, які відвідують клуби навчаються у музичних
що функціонують на базі
загальноосвітніми
за місцем проживання
школах
міських (районних)
навчальними закладами
закладів культури та
спорту
Усього:
ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ
про охоплення позашкільною освітою дітей пільгових категорій, дітей девіантної поведінки станом
на 15 вересня 2014 року, 15 листопада 2014 року
Кількість дітей, які
постраждали від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

Кількість
дітей
з Кількість дітей-сиріт
багатодітних сімей (3 і та
дітей,
які
більше дітей)
позбавлені
батьківського
піклування

Кількість
дітей, Кількість дітей
батьки яких загинули інвалідністю
під час виконання
службових обов’язків

з

Усього:

ІНФОРМАЦІЯ

ДОДАТОК № СЗ-1
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_____________________ місцевого органу управління освітою
про виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій
1. Статистичні дані.
1.1. Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку у навчальних
закладах району (міста) _______ чол. (навчаються у ЗНЗ, виховуються у ДНЗ, інтернати не обласного підпорядкування)
Із них:
1.1.1 Загальна кількість дітей-сиріт _____ чол.
1.1.2. Загальна кількість дітей, позбавлених батьківського піклування _____ чол.
Із них навчаються:
1.1.1. У дошкільних навчальних закладах
______ чол.
1.1.2. У загальноосвітніх навчальних закладах
______ чол.
1.1.3. У школах-інтернатах районного (міського) підпорядкування ______ чол.
1.1.4. Не навчаються без поважних причин
______ чол.
1.1.5. Не підлягають навчанню
______ чол.
Із них перебувають:
1.1.6. Під опікою _____ чол.
1.1.7. У ПС
____ чол.
1.1.8. У ДБСТ
_____ чол.
1.1.9 У школах-інтернатах районного (міського) підпорядкування ______ чол.
1.1.10. Інше ______ чол.
Із них:
- мають рішення про встановлення статусу _____ чол.
- не мають рішення про встановлення статусу _____ чол.
1.2. Загальна кількість дітей із малозабезпечених сімей _____ чол., з ______ сімей.
1.3. Загальна кількість дітей одиноких матерів
_____ чол., з ______ сімей.
1.4. Загальна кількість дітей з багатодітних сімей
_____ чол., з ______ сімей.
1.5. Загальна кількість дітей напівсиріт _______ чол.
1.6. Загальна кількість дітей інвалідів ____ чол.
1.7. Загальна кількість дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС _____ чол.
1.8. Загальна кількість дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків _______ чол.
1.9. Загальна кількість дітей, батьки яких були шахтарями і загинули _____ чол.
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1.10. Загальна кількість дітей, батьки яких були журналістами і загинули _____ чол.
1.11.Загальна кількість сімей, в яких народилась трійня ____ чол.
Із них :
протягом І кварталу ______ сімей
протягом ІІ кварталу ______ сімей
протягом ІІІ кварталу ______ сімей
протягом ІV кварталу ______сімей
2. Харчування дітей.
Загальна кількість дітей, які отримують безкоштовне харчування _____ чол.
Із них:
2.1. Дітей пільгових категорій ______ чол., а саме:
- Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ______ чол.
- Дітей із малозабезпечених сімей
______ чол.
- Дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
______ чол.
- Інші категорії (вказати)
______чол.
2.2. Учнів 1-4 класів
_______ чол.
3. Соціальний захист дітей пільгового контингенту.
3.1. Виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у навчальних закладах системи освіти
(в тому числі які виховуються в закладах інтернатного типу районного (міського) підпорядкування):
Всього дітей, які отримують допомогу _____ чол.
Із них:
3.1.1. Кількість дітей, які отримують допомогу по опіці _______ чол.
3.1.2. Кількість дітей, які отримують допомогу, як вихованці БДСТ _____ чол..
3.1.3. Кількість дітей, які отримують допомогу, як вихованці прийомних сімей_____ чол.
3.1.4. Кількість дітей, які отримують аліменти _______ чол.
3.1.5. Кількість дітей, які отримують пенсію по втраті годувальника _______ чол.
3.1.6. Кількість дітей, які не отримують жодного виду державної допомоги _______ чол.
3.2.Кількість дітей, за якими закріплено житло _______ чол.
3.3.Кількість дітей, за якими закріплено майно _______ чол.
3.4. Забезпечення шкільною формою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у навчальних
закладах системи освіти:
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ______ чол.
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Із них:
3.4.1. Отримали шкільну форму

у 2010 році - ____ чол.,
у 2011 році - ____ чол.
у 2012 році - ____ чол.
3.4.2. Не отримали шкільної форми протягом останніх 2-х років _______ чол.
3.5. Використання фонду загальнообов’язкового навчання:
3.5.1. Заплановано на рік _______ грн., ___відсоток від загальної суми витрат на поточне утримання ЗНЗ.
3.5.2. Виділено за ___ півріччя _______грн.
Із них:
для соціальних та біологічних сиріт - _____ чол., ______ грн., _____ на 1 дитину
для дітей із малозабезпечених сімей - _____ чол., ______ грн., _____ на 1 дитину
для інших категорій
- _____ чол., ______ грн., _____ на 1 дитину
для випускників 9 класів
- _____ чол., ______ грн., _____ на 1 дитину
11 класів
- _____ чол., ______ грн., _____ на 1 дитину
3.6. Виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років:
Заплановано на рік _______ грн.
Із них отримали:
протягом І кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
протягом ІІ кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
протягом ІІІ кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
протягом ІV кварталу ______ чол., _____ грн., ______ грн. на 1 повнолітнього
3.7. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Єдиними квитками.
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ______ чол.
Із них:
3.7.1. Мають Єдиний квиток
_____ чол.
3.7.2. Не мають Єдиного квитка _____ чол.
3.7.3. Поставлені на облік у 2014 році ______ чол.
3.8. Подальше влаштування випускників ЗОШ району (міста) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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3.8.1. Закінчили 9 класів:
Всього

10 кл. ЗНЗ

ПТНЗ

Із них продовжують навчання:
ВНЗ
Курси
І-ІІ .акр.

Вечірня
школа

Інше

Не
навчаються
(причина)

3.8.2. Закінчили 11 класів
Всього

Із них продовжують навчання:
ВНЗ ІІІ-ІV р.акр.

ВНЗ І-ІІ
р.акр.

ПТНЗ

Курси

Працевлаштовані

Не влаштовані

Інше

4. Наявність при місцевих органах управління освітою ПМПК
Діє з ________ року
Відсутня (підкреслити)
Начальник ___________________
місцевого органу управління освітою

(П.І.Б.)

М.П.
Виконавець ___________________________ (П.І.Б.)
Номер телефону ________________________

ДОДАТОК № СЗ-2

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу щодо профілактики правопорушень в ________________Харківській області
у ____ кварталі ___201____ року (статистичні дані)
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1.
Всього неповнолітніх віком від 0 до 18 років у тому числі: учнів загальноосвітніх закладів учнів вечірн./ заочн. Закладів
14.Всього неповнолітніх, що стоять на обліку у ВКМСД у тому числі: учнів загальноосвітніх закладів учнів вечірн./ заочн. Закладів 14.Всього учнів, що стоять на обліку у відділі (управлінні) освіти –
у тому числі: учнів загальноосвітніх закладів –
учнів вечірн./ заочн. Закладів –
14.Всього скоєно правопорушень учнями –
у тому числі: учнями загальноосвітніх закладів
учнями вечірн./ заочн. Закладів –
14.Всього скоєно злочинів учнями –
у тому числі: учнями загальноосвітніх закладів –
учнями вечірн./ заочн. Закладів –
6.Коротка інформація про учнів, що скоїли злочини у звітному кварталі за формою:
№
П.І.Б.
Дата
Навчальний
Характеристика
Характеристика
народження
заклад
злочину
сім’ї

Заходи громадського та
педагогічного впливу

7. Станом на кінець звітного кварталу не навчається –
8. Кількість матеріалів, поданих працівниками установ освіти для притягнення
батьків до адміністративної відповідальності, в тому числі за статтями Сімейного кодексу України –
9. Кількість рішень суду про застосування до батьків заходів адміністративного характеру –
10. Кількість учнів шкіл, які схильні до бродяжництва –
11. Кількість учнів шкіл, які жебракують –
12. Кількість учнів шкіл, які знаходяться на наркологічному обліку
за вживання алкогольних речовин –
у тому числі: на диспансерному обліку –
на профілактичному обліку –
13. Кількість учнів шкіл, які знаходяться на наркологічному обліку
14. Інформація надається за визначеною формою:
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Кількість дитячого населення від 0 до 18 років в
районі

Всього

Учні
загальноосвітніх
закладів

Учнів
вечірніх/заочн
их закладів

Кількість учнів, що стоять на обліку у
місцевому органі управлінняосвіти

Всього

Учні
загальноосвітніх
закладів

Учнів
вечірніх/заочн
их закладів

Загальна кількість злочинів скоєних
неповнолітніми

Кількість дітей асоціальної
поведінки, які охоплені
гуртковою роботою

Кількість учнів шкіл, які
жебракують

П.І.Б.

Кількість
скоєних злочинів
за відповідний
період 2013

Всього

Учні
загальноосвітніх
закладів

Учнів
вечірніх/заоч
них закладів

відсотки

Кількість
неповнолітніх,
які скоїли
злочини за ____
місяців 2014

Робота з сім’ями, які опинилися у
складних життєвих обставинах

Кіл-ть
сімей

Працюють

Не
навчаються
не працюють

Кількість неповнолітніх, які скоїли злочини
Кількість
неповнолітніх, які
скоїли злочини за
відповідний період
2013

Коротка інформація про учнів, що скоїли злочини у звітному кварталі за формою:
Дата народження
Навчальний
Характеристика
Характеристика
заклад
злочину
сім’ї

Кількість матеріалів, для
притягнення батьків до
адміністративної
відповідальності, в тому
числі за ст. Сімейного
кодексу України
Кількість рішень суду про
застосування до батьків
заходів адміністративного
характеру

Станом на кінець звітного
кварталу не навчається

№

Кількість
скоєних
злочинів за ____
місяців 2014

Кількість учнів шкіл, які
схильні до бродяжництва

Район, місто

Кількість неповнолітніх, що стоять на обліку у ВКМСД

В них
дітей

Кіл-ть проведених
обстежень умов
проживання

Кількість учнів шкіл, які
знаходяться на
наркологічному обліку за
вживання алкогольних
речовин
на
диспансерно
му обліку

на
профілактич
ному обліку

відсо
тки

Із кількості
неповнолітніх, які
скоїли злочини
являються учнями
навчальних закладів

Заходи громадського та
педагогічного впливу
Кількість учнів шкіл, які
знаходяться на наркологічному
обліку за вживання
наркотичних засобів та
психотропних речовин
на
диспансерному
обліку

на
профілактичн
ому обліку
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АНАЛІЗ
стану роботи щодо профілактики правопорушень в_____________________районі Харківській області
у ______ кварталі 201___ року
1. Тематика, дата та ухвалені рішення колегії місцевого органу управління освіти, видані накази з реалізації даної програми.
2. Спільні заходи місцевих органів управління освіти, служб у справах дітей, відділів кримінальної міліції у справах дітей,
наркологічних диспансерів щодо виконання програми (рейди, круглі столи).
3. Короткий опис проведеної профілактичної роботи з усіма неповнолітніми, що є вихованцями навчальних закладів в рамках первинної
профілактики (тижні правової освіти, виступи агітбригад «Я обираю здоровий спосіб життя», конкурси «Мої права», спортивні заходи
тощо).
4. Короткий опис проведеної корекційної роботи в рамках вторинної профілактики з цільовими групами дітей, що перебувають на
обліку місцевого органу управління освіти (закріплення за дітьми громадських вихователів, проведення тренінгів, охоплення їх гуртковою
роботою тощо).
5. Короткий опис проведеної роботи з батьками, громадськістю (робота лекторіїв для батьків з профілактики насильства в сім’ї,
оформлення змінних стендів «На допомогу батькам», виставок літератури в бібліотеках навчальних закладів, надруковані статті, виступи по
місцевому радіо/телебаченню тощо).
ДОДАТОК № СЗ-3

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
про розгляд фактів щодо учнів навчальних закладів _____району/міста,
які потерпілі від насильства в сім’ї відносно дітей /вчинені дітьми (станом на 2014)
Дата, причина події
Дата
ПІБ
(коротка
народження
Робота, проведена з учнем/сім’єю
дитини
ЗНЗ, Клас
інформація про
дитини
випадок)

1.
2
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ДОДАТОК № СЗ-4

ІНФОРМАЦІЯ
про організацію роботи з дітьми, які виховуються в прийомних сім’ях (ПС) і дитячих будинках сімейного типу
(ДБСТ) _____району/міста (станом на 2014)
№
з/п

Дата
народженн
я
дитини

ПІБ
дитини

ЗНЗ, клас/
ДНЗ, група

Форма
навчання
(коротка
інформація)

Охоплення
позашкільною
освітою

Робота, проведена з учнем,
батьками-вихователями/
прийомними батьками

1.
2
ДОДАТОК № СЗ-5

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу з дітьми, які виховуються в сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах
_____району/міста (станом на 2014)

№
з/п

Дата
народженн
я
дитини

ПІБ
дитини

ЗНЗ, клас/
ДНЗ, група

Довідка про
облік

Охоплення
позашкільною
освітою

Робота, проведена з
учнем/сім’єю
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1.
2
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