ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
Ужгород

25.05.2016

№

167

Про підготовку
до 2016/2017 навчального року
На виконання плану роботи департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, з метою забезпечення належної підготовки та
організованого початку 2016/2017 навчального року у навчальних закладах
області
НАКАЗУЮ:
1. Створити моніторингову групу у складі:
Сопкова Г.І.
Штерр А.А.
Шеверя М.М.
Маюрник В.К.
Довганич О.С.
Чобаня Р.Р.
Славик О.І.
Райхель Й.А.
Лукач А.Ю.

–
директор
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації;
– заступник директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
– заступник директора департаменту – начальник
управління освіти та науки;
– начальник управління фінансово-економічної,
кадрової, юридичної роботи, бухгалтерського обліку
та звітності;
– заступник начальника управління – начальник
відділу вищої, професійно-технічної освіти та науки;
– начальник відділу дошкільної, загальної середньої,
інклюзивної та позашкільної освіти;
– начальник відділу кадрової, юридичної роботи;
– начальник служби технічного нагляду за
будівництвом та капітальним ремонтом при
департаменті;
– завідувач обласного методичного центру при
департаменті.
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2. До 1 липня 2016 року працівникам департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та структурних підрозділів при департаменті відповідно
до своїх функціональних обов’язків, керівникам Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти (Палько Т.В.), обласної психолого-медикопедагогічної консультації при департаменті (Утьосова О.І.), навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти в Закарпатській області
(Слюсарєва О.В.), навчальних закладів обласного підпорядкування підготувати
інформацію за підсумками діяльності у 2015/2016 навчальному році і подати її
для узагальнення Лукач А.Ю., секретарю колегії.
3. Визначити 16 червня 2016 року днем звітування начальників
місцевих органів управління освітою.
3.1. Звітування провести на базі Ужгородської загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” Ужгородської міської ради (м. Ужгород,
вул. І. Сільвая, 3). Початок о 15.00.
3.2. Начальникам місцевих органів управління освітою підготувати звітипрезентації на паперових та електронних носіях і подати департаменту освіти і
науки облдержадміністрації в день звітування. Орієнтовна форма звіту
додається (додаток 1).
4. Закріпити за закладами обласного підпорядкування та професійнотехнічними навчальними закладами працівників департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та структурних підрозділів при департаменті, визначити
терміни звітування керівників навчальних закладів згідно з додатками 2,3.
5. Підсумкове розширене засідання колегії департаменту освіти і науки
облдержадміністрації провести 25 серпня 2016 року на базі Закарпатського
обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”.
6. Рекомендувати місцевим органам управління освітою провести
26, 29 серпня 2016 року засідання методичних об’єднань, 30 серпня
2016 року – підсумкові засідання колегій (конференції).
7. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації провести упродовж
червня, серпня, вересня дні департаменту у районах, містах та навчальних
закладах області (за окремим графіком).
8. Начальникам місцевих органів управління освітою, керівникам
навчальних закладів відповідно до компетенції:
8.1. Провести протягом червня-серпня 2016 року щорічне звітування
керівників
„Про
підсумки
роботи
навчального
закладу
у
2015/2016 навчальному році та основні завдання на 2016/2017 навчальний рік”
на загальних зборах трудових колективів, батьківських комітетів та
піклувальних рад навчальних закладів, у тому числі про витрачання коштів, що
надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів, з
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обов'язковим оприлюдненням фінансових звітів на відповідних веб-сайтах
навчальних закладів.
8.2. Забезпечити виконання наказів департаменту освіти і науки
облдержадміністрації 08.02.2016 № 33 „Про заходи щодо забезпечення права на
освіту дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних
закладах області”, 28.04.2016 № 137 „Про підготовку матеріально-технічної
бази навчальних закладів до роботи в новому 2016/2017 навчальному році та
осінньо-зимовий період”, 10.02.2016 № 36 „Про запровадження проекту
опорних шкіл” та 12.05.2016 № 151 „Про опорні школи в Закарпатській
області”.
8.3. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити
невідкладні заходи щодо стовідсоткового охоплення дітей п'ятирічного віку
різними формами дошкільної освіти. Сприяти подальшому розвитку мережі
дошкільних навчальних закладів та підвищенню відсотка охоплення дітей
дошкільною освітою.
8.4. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 12.04.2000 № 646 „Про затвердження Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку”; вжити заходи щодо повного охоплення дітей і
підлітків шкільного віку різними формами навчання.
8.5. Ужити заходи для переходу загальноосвітніх навчальних закладів на
однозмінний режим роботи.
8.6. Забезпечити у повному обсязі виконання вимог Положення про
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 12.01.2016 № 8, у тому
числі організацію індивідуального навчання дітям, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку й мають навчатися за програмами
спеціальних шкіл, виключно у випадку, якщо вони за станом здоров'я не
можуть відвідувати навчальний заклад.
8.7. На виконання листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації
11.04.2016
№ 01-20.15/1206
проаналізувати
результати
зовнішнього
незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів з
української мови, математики, історії України та до 10 червня 2016 року
узагальнену інформацію подати департаменту.
8.8. До 25 серпня 2016 року провести набір учнів до 1-их і 10-их класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів.
Забезпечити
раціональне
комплектування інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної
середньої освіти.
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8.9. Ужити заходи щодо закупівлі відповідно до встановленої процедури
підручників для учнів 4 і 7 класів із залученням коштів місцевих бюджетів.
8.10. Ужити заходи щодо придбання шкільних автобусів за рахунок коштів
освітньої субвенції, з використанням коштів місцевих бюджетів. Забезпечити
підвезення дітей, педагогічних працівників у сільській місцевості до місць
навчання, роботи та додому.
8.11. Ужити заходи щодо збереження діючої мережі позашкільних
навчальних закладів та мережі гуртків у них. Забезпечити права дітей на
здобуття позашкільної освіти та не допустити безпідставної реорганізації чи
ліквідації позашкільних навчальних закладів.
8.12. Здійснювати заходи щодо залучення соціальних партнерів,
представників бізнесу, підприємств, роботодавців до фінансування підготовки
робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, модернізації
матеріально-технічної бази з урахуванням вимог сучасного виробництва.
8.13. До 23 серпня 2016 pоку завершити комплектування професійнотехнічних навчальних закладів педагогічними працівниками з відповідною
професійною освітою, професійно-педагогічною та фаховою підготовкою з
професій, за якими здійснюється підготовка.
8.14. До 25 вересня 2016 року завершити формування навчальних груп
професійно-технічних навчальних закладів згідно з регіональним замовленням
на підготовку робітничих кадрів на 2016/2017 навчальний рік з урахуванням
наявності відповідного кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази.
8.15. Забезпечити надання на належному рівні профорієнтаційних послуг
учням загальноосвітніх навчальних закладів з метою усвідомленого вибору
ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та
працевлаштування.
8.16. Здійснювати заходи щодо підвищення рівня знань, умінь і навичок
учнів, вихованців, покращення якості надання освітніх послуг та підготовки
кваліфікованих робітників з урахуванням вимог сучасного виробництва і
запитів роботодавців.
8.17. Забезпечити урочисте проведення Дня знань 1 вересня 2016 року.
8.18. 1 вересня 2016 року до 10 години надати департаменту освіти і
науки облдержадміністрації оперативну інформацію щодо організованого
початку 2016/2017 навчального року.
З метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві,
заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці, за
9.
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Додаток 1
до листа департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
2016 № __________

Орієнтовна форма звіту-презентації
начальників місцевих органів управління освітою
щодо підготовки до нового 2016/2017 навчального року
1. Дошкільна освіта. Вказати кількість навчальних закладів і відсоток
охоплення, наявність дошкільних груп із короткотривалим перебуванням дітей;
показник охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку у ДНЗ. Заходи
щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів: що зроблено за
2015 рік і заплановано до кінця 2016 року.
2. Загальна середня освіта. Зазначити, заплановані заходи щодо
оптимізації мережі навчальних закладів району (міста, об'єднаної
територіальної громади(ОТГ)), у тому числі створення опорних шкіл,
навчально-виховних комплексів тощо. Забезпечення навчальних закладів
підручниками для 4 та 7 класів. Перехід на однозмінне навчання.
3. Позашкільна освіта. Заходи щодо збереження діючої мережі закладів
та мережі гуртків у них.
4. Навчально-матеріальна база. Вказати навчальні заклади, де
проводилися протягом навчального року капітальні та поточні ремонти
(зазначити виконані роботи, джерела фінансування та використані кошти).
Скільки коштів і з яких джерел фінансування заплановано на проведення
ремонтів навчальних закладів до початку 2016/2017 навчального року та
протягом І семестру (конкретизувати, які роботи буде проведено).
5. Виконання програми енергоефективності та енергозбереження.
Перехід на альтернативні види опалення та встановлення відповідного
обладнання тощо.
6. Ремонти навчальних закладів, вирішення проблеми об’єктів
незавершеного будівництва.
7. Кадрове забезпечення. Наявність вакансій (вказати які і скільки).
8. Проблемні питання, над якими буде працювати район (місто, ОТГ)
у наступному навчальному році.
9. Інші надбання галузі, які заслуговують на увагу.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
____________ № ________

Список працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
закріплених за навчальними закладами обласного підпорядкування
для надання практичної допомоги у підготовці до 2016/2017 навчального року
Графік

звітування

(керівник подає звіт та протокол на паперових та електронних носіях до
департаменту на наступний день після звітування, початок звітування о 10.00)

№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва навчального закладу
обласного підпорядкування
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована
школа-інтернат з поглибленим вивченням
окремих предметів
Ужгородська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Мукачівська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Хустська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Перехрестівська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Солотвинська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Домбоківська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Часлівецька загальноосвітня спеціальна
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Чертезька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Чинадіївський дошкільний навчальний заклад
(дитячий будинок) інтернатного типу
Перечинська загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Закарпатський обласний ліцей-інтернат
з посиленою військово-фізичною підготовкою
Великоберезнянська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Закарпатський обласний
еколого-натуралістичний центр
Закарпатський обласний центр туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту
Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької
творчості „ПАДІЮН”

Відповідальний

ГРАФІК
звітування

Сопкова Г.І.

23.06.2016

Сопкова Г.І.

03.06.2016

Маюрник В.К.

09.06.2016

Шеверя М.М.

02.06.2016

Штерр А.А.

07.06.2016

Кеслер М.Ю.

08.06.2016

Лукач А.Ю.

10.06.2016

Чобаня Р.Р.

13.06.2016

Славик О.І.

14.06.2016

Петрів А.Б.

17.06.2016

Штерр А.А.

21.06.2016

Греба О.М.

22.06.2016

Лукач А.Ю.

24.06.2016

Чобаня Р.Р.

03.06.2016

Чобаня Р.Р.

01.06.2016

Лукач А.Ю.

02.06.2016

Додаток 3
до наказу департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
_________ № ________
Список працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації, закріплених
за професійно-технічними навчальними закладами
для надання практичної допомоги
у підготовці до 2016/2017 навчального року
Графік звітування
(керівник подає звіт та протокол на паперових і магнітних носіях до департаменту
на наступний день після звітування)

№
з/п
1

Назва навчального закладу
обласного підпорядкування
Вище професійне училище № 3м. Мукачево

Відповідальний

2

Хустський професійний ліцей сфери послуг

Бабинець Ю.Ю.

3

Державний навчальний заклад „Ужгородський центр
професійно-технічної освіти”

Бабинець Ю.Ю.

4

Ужгородське вище комерційне училище КНТЕУ

Довганич О.С.

5

Державний навчальний заклад „Мукачівський центр
професійно-технічної освіти”

Сопкова Г.І.

6

Свалявський професійний будівельний ліцей

Сопкова Г.І.

7

Хустський професійний ліцей

Бабинець Ю.Ю.

8

Міжгірський професійний ліцей

Слюсарєва О.В.

9

Перечинський професійний ліцей

Довганич О.С.

10

Тячівський професійний ліцей

Слюсарєва О.В.

Мец І.М.

11

Ужгородське ВПУ торгівлі та технологій харчування

Сопкова Г.І.

12

ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей
ім. М.Данканича”

Мец І.М.

13

ДПТНЗ „Білківський професійний аграрний ліцей”

Мец І.М.

14

ПТУ № 33 смт В. Березний

Слюсарєва О.В.

15

ВПУ № 34 м. Виноградів

Довганич О.С.

ГРАФІК
звітування
21.06.2016 14.00
17.06.2016
10.00
29.06.2016
14.00
21.06.2016
14.00
16.06.2016
14.00
21.06.2016
14.00
17.06.2016
12.00
21.06.2016
14.00
22.06.2016
14.00
16.06.2016
14.00
22.06.2016
14.00
06.06.2016
14.30
24.06.2016
14.00
23.06.2016
14.00
29.06.2016
14.00

