ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
16.05.2017

Ужгород

№

165

Про закінчення 2016/2017 і підготовку
до 2017/2018 навчального року
На виконання плану роботи департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
з
метою
організованого
закінчення
2016/2017 навчального року та забезпечення належної підготовки до
2017/2018 навчального року у навчальних закладах області
НАКАЗУЮ:
1. Створити моніторингову групу у складі працівників департаменту
освіти і науки облдержадміністрації та структурних підрозділів при
департаменті.
2. До 3 липня 2017 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.), навчальних закладів
обласного підпорядкування підготувати інформацію за підсумками діяльності
у 2016/2017 навчальному році і подати її для узагальнення Лукач А.Ю.,
секретарю колегії.
3. Визначити 15 червня 2017 року днем звітування начальників
місцевих органів управління освітою.
3.1. Звітування провести на базі Хустського професійного ліцею (м. Хуст,
вул. Свободи, 1) у рамках порядку денного розширеного засідання колегії
департаменту.
3.2. Начальникам місцевих органів управління освітою підготувати звітипрезентації на паперових та електронних носіях і подати департаменту освіти і
науки облдержадміністрації в день звітування. Орієнтовну форму звітупрезентації подано у листі департаменту 10.05.2017 № 01-15/1245.
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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 1, 2.
5. Підсумкове розширене засідання колегії департаменту освіти і науки
облдержадміністрації провести 17 серпня 2017 року на базі Закарпатського
обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”.
6. Рекомендувати місцевим органам управління освітою провести
21 – 23 серпня 2017 року засідання методичних об’єднань, 29 серпня
2017 року – підсумкові засідання колегій (конференції).
7. Начальникам місцевих органів управління освітою, керівникам
навчальних закладів відповідно до компетенції:
7.1. Провести протягом червня-серпня 2017 року щорічне звітування
керівників
„Про
підсумки
роботи
навчального
закладу
у
2016/2017 навчальному році та основні завдання на 2017/2018 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
обов'язковим оприлюдненням фінансових звітів на відповідних веб-сайтах
навчальних закладів.
7.2. Підготувати матеріально-технічну базу навчальних закладів до роботи
у 2017/2018 навчальному році та осінньо-зимовий період.
7.3. Забезпечити виконання заходів щодо упровадження концептуальних
засад реформування освітньої галузі в умовах переходу до нової
української школи.
7.4. З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів,
відібраних для реалізації пілотного проекту „Новий освітній простір”, до кінця
2017 року вжити належні заходи, сконцентрувавши для цього відповідні
джерела фінансування.
7.5. 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.
7.6. Ужити заходи щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного
віку різними формами навчання.

3
7.7. Ужити заходи для переходу загальноосвітніх навчальних закладів на
однозмінний режим роботи.
7.8. Забезпечити у повному обсязі виконання вимог Положення про
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8, у
тому числі організацію індивідуального навчання дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку й мають навчатися за
визначеними програмами, виключно у випадку, якщо вони за станом здоров’я
не можуть відвідувати навчальний заклад.
7.9. До 23 серпня 2017 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.
7.10. До 1 вересня 2017 року вжити заходи щодо придбання шкільних
автобусів за рахунок коштів освітньої субвенції, з використанням коштів інших
бюджетів. Забезпечити підвезення дітей, педагогічних працівників у сільській
місцевості до місць навчання, роботи та додому.
7.11. 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.
7.12. 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.
7.13. До 21 серпня 2017 pоку завершити комплектування професійнотехнічних навчальних закладів педагогічними працівниками з відповідною
професійною освітою, професійно-педагогічною та фаховою підготовкою з
професій, за якими здійснюється підготовка.
7.14. До 1 вересня 2017 року завершити формування навчальних груп
професійно-технічних навчальних закладів згідно з регіональним замовленням
на підготовку робітничих кадрів на 2017/2018 навчальний рік з урахуванням
наявності відповідного кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази.
7.15. 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.
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7.16. 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.
7.17. Забезпечити урочисте проведення Дня знань 1 вересня 2017 року.
7.18. 1 вересня 2017 року до 10 години надати департаменту освіти і
науки облдержадміністрації оперативну інформацію щодо організованого
початку 2017/2018 навчального року.
8. З метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві,
заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці, за
значний особистий внесок у розвиток дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, значні успіхи в організації
навчально-виховного процесу, науково-методичний супровід освітньої галузі,
створення високоякісних авторських програм і навчальних посібників,
розроблення і впровадження інноваційних технологій, виховання свідомих і
активних громадян, обрати на серпневих колегіях (конференціях) у кожному
районі (місті) одну кандидатуру від педагогічних працівників, управлінців
освітньої галузі зі стажем роботи понад десять років в одному навчальному
закладі (органі управління освітою) на щорічну обласну педагогічну премію
імені Августина Волошина (кандидатури від закладів професійно-технічної
освіти та вишів І – ІІ рівнів акредитації висуваються радами директорів).
8.1. Органи управління освітою в ОТГ обирають одну кандидатуру
один раз у п’ять років через три роки свого функціонування.
8.2. Узагальнені матеріали згідно з наказом управління освіти і науки
облдержадміністрації від 16.09.2008 № 678 „Про обласну педагогічну премію
імені Августина Волошина” подати департаменту освіти і науки
облдержадміністрації до 1 вересня 2017 року.
9.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників
директора департаменту відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Директор департаменту

Г. Сопкова

