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АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОСВІТИ
ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА 2018 Н.Р.
У 2018 році відділ освіти Хотінської селищної ради,
заклади освіти забезпечували якісну реалізацію основних
завдань державної політики в системі освіти відповідно до
чинного законодавства України.
Освітня стратегія Хотінської ОТГ спрямована на
забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної,
загальної середньої освіти, підвищення стану освітніх послуг
з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог
суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів
громадян і потреб держави, ОТГ.
Всього на території Хотінської ОТГ функціонує 6
освітніх установ. З них: один опорний заклад освіти з двома
філіями, два загальноосвітніх закладів освіти І-ІІІ ступенів,
три заклади дошкільної освіти.
План роботи відділу освіти в цілому на 2018 рік
виконаний.
По відділу освіти видано 142 виробничих накази.

закінчену вищу освіту, 2 працівників – базову вищу, 1
педагогів – середню спеціальну.
За освітньо-кваліфікаційним рівнем:
- «спеціалістів вищої категорії» - 24
- «спеціаліст І категорії» - 21 працівник,
- «спеціаліст ІІ категорії» – 12 педпрацівників,
- категорію «спеціаліст» - 12
Із загальної кількості педагогічних працівників: 1 педагог має
звання
«учитель-методист», 6 педагогів мають звання «Старший вчитель».
На сьогоднішній день в закладах загальної середньої
освіти Хотінської селищної ради працює 6 учителів
пенсійного віку (9 %), вчителів зі стажем роботи до 3-х років
3 (4%), від 3 до 10 років - 11 (16%), від 10 до 20 років - 12
педпрацівників (17%), 37 працівника мають стаж роботи
більше 20 років (54%.).
Сформовано сталий досвідчений колектив керівних
кадрів. Кількість директорів закладів загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів 3, заступників директорів – 4, завідувачів
філіями – 2.
З метою забезпечення закладів освіти педагогічними
працівниками з відповідною освітою і належним рівнем
професійної підготовки щорічно визначається потреба в
педагогічних працівниках, подається відповідна заявка.
Постійно здійснюється контроль за комплектуванням закладів

Кадрове забезпечення
Відділом освіти проводиться значна робота щодо
покращання кадрового забезпечення освітнього процесу в
закладах освіти Хотінської селищної ради.
Кадрова політика здійснюється планово і сприяє
позитивним зрушенням у роботі освітянської галузі. Із 69
педпрацівників, які працюють у закладах загальної середньої
освіти Хотінської селищної ради, 66 педагогів мають
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освіти педагогічними кадрами та раціональним розподілом
навчального навантаження.
Зростанню рівня педагогічної майстерності освітян
сприяють курси підвищення кваліфікації, для проходження
яких створено відповідні умови. Так, протягом 2018 року
курсову перепідготовку пройшло 28 педагоги, в т.ч. за очнодистанційною та дистанційною формами навчання.
Зміцненню та покращанню кадрового потенціалу
освітян району сприяє чітка організація атестації.
У 2018 році проатестовано 10 педпрацівників (1 –
атестаційною комісією І рівня, 9 – атестаційною комісією ІІ
рівня), що складає близько 14 % від загальної кількості
працюючих. Із них:
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І
категорії» – 1;
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» – 5;
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії» – 4.
Також педпрацівникам присвоєно (підтверджено)
педагогічні звання. Із них:
• підтверджено педагогічне звання «учитель-методист» – 1.

від одного до шести років, з них у міській місцевості - 142
дитини та 107 - у сільській місцевості.
Дошкільною освітою охоплено 164 дітей (66%), з них
64 (40%) дітей віком від 1 до 3 років, та 100 (60%) дітей
віком від 3 до 6 років.
У закладах дошкільної освіти Хотінської ОТГ
функціонує 10 груп (4 групи в сільській місцевості, 6 групи у
місті, ), з них 1 групи раннього віку, 4 групи середнього віку,
3 дошкільних, 2 різновікових.
Всього по Хотінській селищній раді 77 % дітей
дошкільного віку від 3 до 6(7) років охоплено різними
формами дошкільної освіти. Діти 5-річного віку 94% охоплені
дошкільною освітою. Показник охоплення дошкільною
освітою дітей від 3 до 6 років усіма формами збільшився в
порівнянні з минулими роками.
З метою збільшення відсотку охоплення дітей
дошкільною освітою, організовано соціально-педагогічний
патронат для 1 дитини.
Згідно плану розширення мережі груп у дошкільних
установах у 2017 року відкрилась1 додаткова група у ДНЗ
«Дюймовочка» с. Олексіївка на 15 місць. Щорічно
покращується матеріально-технічна та навчально-методична
база дошкільних установ.
У всіх дошкільних закладах оновлюється обладнання на
ігрових та спортивних майданчиках, влаштовані павільйони
для кожної вікової групи.
В дошкільних закладах освіти згідно рішення
Хотінської селищної ради від 27 грудня 2017 року
встановлено з 01 січня 2018 року вартість харчування 1
дітодня до 3 років 25,00 грн, старше 3 років – 30,00 грн.

Дошкільна освіта
У Хотінській ОТГ функціонує 3 дошкільні навчальні
заклади та 2 дошкільних підрозділів при філіях опорного
закладу.
За статистичними даними на території Хотінської
селищної ради станом на 01.06.2018 проживало 249 дитини
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Батьківська плата за харчування дітей в дошкільних закладах
освіти встановлено в розмірі 30 % вартості харчування на
день. Для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей розмір
плати зменшується на 50 відсотків. Від плати за харчування
дітей звільнені батьки – учасники АТО та відповідно до
Закону України «Про дошкільну освіту» звільнені батьки або
особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на
кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу
зростання цін не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму.
Освітній процес здійснювався у відповідності до
комплексних програм «Дитина», «Я у Світі» (нова редакція),
«Українське дошкілля».
Заради успішного особистісного зростання кожної дитини
важливо на сучасному етапі реалізовувати особистіснозорієнтований підхід не тільки в роботі з дітьми, а й з
батьками, використовуючи принцип активної взаємодії
дошкільного навчального закладу і сім’ї. Основними
векторами цієї роботи є залучення батьків та інших членів
родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу,
групи та їх медико-психолого-педагогічна просвіта.
У дошкільних закладах освіти функціонують 2
спортивно-музичні зали (відсутні у ДНЗ «Дюймовочка» с.
Олексіївка). Дошкільні заклади забезпечені спортивним
традиційним та нетрадиційним інвентарем.
Дошкільні
заклади, дошкільні підрозділи філій
укомплектовані педагогічними кадрами згідно з штатним
розписом закладів. Педагогічну діяльність у 3 дошкільних
закладах та 2 дошкільних підрозділах філій здійснюють

педагогів: 3 завідувача ДНЗ, 16 вихователів, 1 музичний
керівник, 1 логопед, 1 фізичний інструктор.
Актуальним є питання залучення молодих спеціалістів
з середньо-спеціальною освітою та вдосконалення якісного
складу педагогічних працівників ДНЗ/НВК ОТГ шляхом
вступу до вищих педагогічних закладів.
В 2018 році виконано реконструкцію покрівлі будівлі
ДНЗ «Дюймовочка» на суму 325938,00 грн.
Розроблено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Вербиченька» на суму
15351,00 грн.
В ДНЗ «Струмочок» зроблено капітальний ремонт сходів
та коридору, косметичний ремонт по групах на суму 36545,00
грн. Проведено заміну та фарбування огорожі навколо
садочку на суму 68093,42 грн.
В ДНЗ «Вербиченька» виконано поточний ремонт
харчоблоку на суму 12673,39 грн.
Загальна середня освіта
В системі освіти створені необхідні умови для
виконання чинного законодавства України щодо забезпечення
обов’язкового охоплення дітей та молоді шкільного віку
різними формами повної загальної середньої освіти.
Щорічно, з метою забезпечення здобуття громадянами
України повної загальної середньої освіти,
педагогами
проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку по
школам. При огляді шкіл до нового 2018/2019 навчального
року здійснено перевірку первинних списків обліку дітей
шкільного віку. Обліком охоплені діти і підлітки віком від 6
до 18 років та діти, яким до 1 вересня поточного року
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виповнюється 5 років і які проживають на території
мікрорайону школи.
Згідно узагальнених даних всього по ОТГ станом на
01.09.2018 року у школах навчається 421 дитина віком від 6
до 18 років (у минулому році – 418).
Згідно Інструкції щорічно здійснюється облік дітей, яким
станом на 01.09.2018 року виповнилося 5 років. Згідно
поданих списків в Хотінській ОТГ проживає 43 дитини, яким
виповнилося 5 років, з них навчається в закладах загальної
середньої освіти 3 дитини.
Мережа закладів загальної середньої освіти сформована
із 1 опорного закладу – Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів, двох закладів загальної середньої освіти
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів та двох філій опорного закладу – Писарівська філія
Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, Степнянська
філія Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. Це 5
установ, у яких нараховується 38 класи із контингентом 421
учні. До першого класу в 2018 році зараховано 47 учнів, а в
10-ті класи -11учнів. Вартість утримання одного учня у 20182019 навчальному році становить 41480 грн (2017-2018 н.р. –
37590 грн).
В Хотінській селищній раді створено нове освітнє
середовище в закладах загальної середньої освіти для
впровадження
компетентнісного
навчання.
Рішенням
Сумської обласної ради від 27.04.2018 «Про внесення змін до
рішення Сумської обласної ради від 20.12.2017 «Про
обласний бюджет Сумської області на 2018 рік» громада
отримала субвенцію між бюджетами міст, районів,
об’єднаних
територіальних
громад
на
умовах

співфінансування з місцевих бюджетів на закупівлю
дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів у сумі 144,00 тис. гривень, 531,225 тис.
гривень, 120,00 тис грн із залишків освітньої субвенції.
Придбано 4 інтерактивних проекторів, 4 ноутбуки, 4
багатофункціонуючих пристроїв, 4 ламінатори, 4 акустичні
системи, 4 дошки класні стаціонарні, 4 дошки коркові, 4
екрани для проекції, 48 учнівських комплектів меблів та
меблів для вчителя (одномісних комплектів для учнів - 48,
комплектів для вчителя - 4), 4 шафи для зберігання засобів
навчання, 20 одиниці меблів для зони відпочинку. Придбано
дидактичні матеріали: набори друкованих засобів навчання,
моделі,
макети,
муляжі,
прилади,
пристосування,
інструменти, музичних інструментів.
На сьогоднішній день у закладах освіти Хотінської ОТГ
налічується 73 одиниць комп’ютерної техніки. До мережі
Інтернет мають доступ 8 закладів освіти, 3 з них підключені
до швидкісного.
Відділом освіти для закладів освіти придбана шкільна
документація (класні журнали, журнали індивідуальної
роботи, табелі, журнали бракеражу готової та сирої продукції,
журнали обліку виконання норм харчування, книга
складського обліку продуктів харчування, журнали обліку
здоров’я працівників харчоблоку, особові справи) на загальну
суму 7612,60 грн.
Забезпеченість підручниками та навчальними
посібниками учнів закладів
загальної середньої освіти
становить 98,5% ( 1кл., 10 кл. – підручники ще не надійшли,
2-4 кл. - 100%, 5 кл. - 89%, 6-8 кл. – 100%, 11 кл. – 100%).
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Окрім денної форми, організовано навчання за
індивідуальною формою та інклюзивне навчання.
У 2018 році індивідуальною формою охоплено 23 учні,
з них 2 учні з особливими проблемами, 21 – за
демографічною ситуацією.
У районі продовжується робота по сприянню наданню
якісних освітніх послуг дітям з особливими проблемами. У
2018 році інклюзивне навчання організоване для 1дитини на
базі 1 закладу освіти.
Середня наповнюваність класів − 11,3.
За підсумками формування мережі, малокомплектними
залишаються:
 серед ЗНЗ І-ІІ ступенів – Писарівська та Степнянська
філії з кількістю учнів 42 та 8 осіб відповідно;
 серед ЗНЗ І-ІІІ ступенів – Олексіївська та Кіндратівська
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів з кількістю учнів
68 та 88 осіб відповідно.
Протягом 2018 року не було прийнято рішень про
ліквідацію та про призупинення діяльності жодного закладу
системи освіти Хотінської ОТГ.
Згідно чинного законодавства про освіту, відповідних
наказів Департаменту освіти і науки, відділом освіти,
керівниками навчальних закладів та педагогічними
колективами району проводиться відповідна роз’яснювальна,
організаційно-інструктивна та методична робота щодо
реалізації конституційного права громадян на здобуття повної
загальної середньої освіти.
Відділом освіти проаналізовано оперативні дані
щорічного документального звіту-захисту влаштування
випускників 9-х класів. Згідно поданої інформації слід

відзначити, що в школах вжито заходів щодо виконання
вимог ст.35 Закону України "Про освіту", ст.3 Закону України
"Про загальну середню освіту".
Із 31 випускника 9 класів 2018 року всі учні (100%)
охоплені навчанням та здобувають повну загальну середню
освіту:
- у денних ЗНЗ – 14 учні – 45%;
- у ПТНЗ – 15 учнів – 48%;
- у вузах 1-2 рівнів акредитації – 2 учнів – 7%.
Одним із етапів здійснення контролю за охопленням
навчанням
дітей
шкільного
віку
є
проведення
профілактичного заходу «Урок».
Питання охопленням навчанням знаходиться на
постійному контролі відділу освіти.
ДПА/ЗНО
2018 навчальний рік відзначився тим, що вперше
випускники старшої
школи
проходили
підсумкову
державну атестацію у формі ЗНО з трьох предметів
української мови, математики або історії України та предмету
за власним вибором.
Про якість освіти у міській та сільських ЗНЗ свідчать
результати ДПА(ЗНО). Як приклад, із 24 випускників на
достатньому та високому рівні ДПА з української мови
склали 15 випускників, з математики – 6, з історії України – 5
учнів. Учениця Кіндратівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Петрина Валерія підтвердила свої оцінки на ЗНО та
отримала золоту медаль.
Державну підсумкову атестацію з української мови
складали 24 учні трьох закладів загальної середньої освіти.
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Середній бал склав 7,1, у 2017 році – 6,5, тобто приріст
склав – 0,6 бал. Найкращий показник – Кіндратівська ЗОШ –
8,5 бала. Один учень Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів не склав ДПА.
Математика була умовно-вибірковою, тобто учні
обирали її як альтернативу історії. Загальна кількість учнів,
яка обрала математику стала 14 дітей. Середній бал - 5,7, у
минулому році – 6,4, що на 0,38 більше. Найвищий результат
– Кіндратівська ЗОШ – 6,5 бала.
Історію складало 18 учнів ЗНЗ. Середній бал по ОТГ –
6,4. Найвищий результат – Кіндратівська ЗОШ, Хотінська
СШ – 7,2.
Фізику, як предмет на вибір, обрав 1 учень, яких склав
на 5 балів.
Біологію як ДПА складали 8 учнів. Їх середній бал – 6,0.
Найкращий результат за двома учнями Хотінської СШ, які
написали на 8.
Німецьку мову здавало 2 дітей. Середній бал – 8,5.
Найкращим результатом стала ДПА 1 учня Кіндратівської
ЗОШ – 10 балів.
Географію складали 5 учнів. Середній бал – 5,6.
Свідченням необ’єктивного оцінювання є те, що не всі
претенденти на атестат з відзнакою підтвердили свої річні
результати. Так, із 2 претендентів із двох закладів освіти
залишилося 1 із однієї школи.

Впродовж I семестру 2018-2019 навчального року
методичний кабінет надавав допомогу педагогічним кадрам
не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й
активізував творчий потенціал педагогічних працівників.
Головною метою у роботі методичного кабінету відділу
освіти є науково-методичне забезпечення та інформаційний
супровід педагогічного процесу, організація удосконалення
відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних,
керівних працівників методичного кабінету та закладів
освіти.
Ключова роль у вирішенні пріоритетного завдання
сучасної державної політики в галузі освіти – поліпшення
якості надання освітніх послуг – належить Вчителю, який
спроможний вибудувати індивідуальну модель роботи з
кожною дитиною, розвинути її
здібності, здатність
пристосуватися до динамічних умов соціального і
професійного життя.
Протягом 2018 року, відповідно до плану роботи відділу
освіти, активно проходили семінари за різними напрямками
роботи. 05 січня 2018 року у Олексіївській загальноосвітній
школі I-III ступенів Хотінської селищної ради було проведено
майстер-клас для учителів трудового навчання Хотінської
ОТГ по виготовленню Різдвяних прикрас. 31 січня 2018 на
базі Хотінської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів
Хотінської селищної ради відбувся семінар заступників
директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної
середньої освіти об’єднаних територіальних громад на тему
«Нові стандарти - нова українська школа». 14 березня 2018
року у Хотінському дошкільному навчальному закладі
«Струмочок» Хотінської селищної ради було проведено

Методична робота
Методичний кабінет відділу освіти Хотінської селищної
ради було створено 23 серпня 2018 року.
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семінар вихователів закладів дошкільної освіти на тему
«Впровадження інноваційних педагогічних технологій –
неодмінна умова для розвитку особистості» для вихователів
закладів дошкільної освіти Сумського району.
03 квітня 2018 року на базі Кіндратівського дошкільного
навчального закладу «Вербиченька» Хотінської селищної
ради відбувся семінар вихователів закладів дошкільної освіти
об’єднаних територіальних громад.
Заклади дошкільної освіти прийняли активну участь у І
етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності
педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля».
Матеріали переможця І етапу обласного фестивалю-огляду
фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти
«Світ дошкілля»
Шапаренко Людмили Миколаївни,
вихователя Кіндратівського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Вербиченька»
Хотінської селищної ради
Сумського району Сумської області на тему «Використання
методики Ляльки-персони для соціального та психологічного
розвитку дитини старшого дошкільного віку» було
представлено для участі у ІI етапі обласного фестивалюогляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної
освіти «Світ дошкілля».
17 вересня 2018 року було створено методичну раду
методичного кабінету відділу освіти Хотінської селищної
ради. До складу методичної ради входять 2 методисти відділу
освіти, 1 заступник директора школи з навчально-виховної
роботи, 5 учителів закладів загальної середньої освіти та 1
завідувач закладу дошкільної освіти. Члени методичної ради є
керівниками міжшкільних методичних об’єднань. Створено 9
міжшкільних методичних об’єднань.

Таким чином у 2018 році організація методичної
роботи у закладах освіти Хотінської ОТГ здійснювалась через
основні форми, які вивчали питання змісту й методики
викладання предметів, упровадження елементів нових
освітніх технологій у освітній процес. Серйозно працювали
над обговоренням новинок методичної літератури.
Профільність
Від сучасної школи вимагається швидко й точно
реагувати на всі зміни, які відбуваються у суспільстві.
Необхідною умовою розвитку освіти є підготовка учнів до
подальшого життя через упровадження профільного навчання
у старшій школі. Упровадження профільного навчання
допомагає забезпечити рівний доступ до якісної освіти,
створити умови вільного вибору у побудові освітньої
траєкторії учнів старшої школи незалежно від умов
освітнього середовища.
У 2018 році у Хотінській спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів впроваджено профільне навчання за фізикоматематичним напрямом (33% від кількості шкіл І-ІІІ ст.).
Профільним навчанням охоплено 21 учень 10-11-х класів, що
складає 46%. Усі інші заклади загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів працюють за універсальним напрямом.
За
універсальним профілем навчалися 67 % старшокласників.
Якість профільного навчання в значній мірі
залежить від допрофільної підготовки, яка проходить через
поглиблене вивчення предметів, гурткову, виховну роботу
та введення спеціальних курсів. Так у Хотінській СШ І-ІІІ
ст., учні 8-9 класів вивчають математику поглиблено.
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Відділом освіти вживаються заходи щодо удосконалення
використання варіативної складової частини, підвищення
результативності
методичної
роботи,
інформаційного
забезпечення профільного навчання, урізноманітнення форм
організації
діяльності
закладів
освіти,
поповнення
матеріальної бази навчальних кабінетів.
З метою сприяння професійному самовизначенню учнів
у закладах загальної середньої освіти налагоджено співпрацю
з вищими навчальними закладами міста Суми.
У березні-квітні 2018 року випускники шкіл Хотінської
ОТГ ознайомилися з професіями, які здобувають у ДПТНЗ
«Хотінський ПАЛ» та інших закладах профтехосвіти міста
Суми. З метою більш раннього вибору майбутньої
професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти
удосконалюється профорієнтаційна робота з учнями 5-9
класів
(анкетування, проведення групових та масових
заходів, екскурсій, залучення фахівців різних спеціальностей).
Відділом освіти та методичним кабінетом проводиться робота
щодо залучення учнів ЗЗСО до мережі предметних гуртків,
факультативів, здійснення допрофільної підготовки через
роботу обласного відділення МАН, залучення учнів до
участі у предметних олімпіадах, конкурсах.

Попередні результати олімпіад, одразу ж по їх
завершенню, висвітлювалися на інформаційних сайтах
закладів загальної середньої освіти. Через 1-2 робочих дні, за
відсутності апеляційних заяв, на сайтах розміщувалися
остаточні результати із визначеними переможцями.
На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із
навчальних предметів відділ освіти Хотінської ОТГ
представляв один учень (географія 11 клас Хотінська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів), на жаль, учень показав
середній результат.
З метою покращення стану роботи із обдарованою та
талановитою молоддю:
 створено банк обдарованих та здібних дітей,
 закладами освіти впроваджуються програми
психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді за
різними видами діяльності,
 закладами освіти здійснюється поновлення та
систематичне поповнення інформаційного банку даних
обдарованих та здібних дітей,
 методичним кабінетом вдосконалюється система
поетапного виявлення обдарованих дітей у дошкільних,
загальноосвітніх закладах освіти,

відділом освіти здійснюється організація
відпочинку та оздоровлення обдарованих дітей у літніх
таборах.

Робота з обдарованими учнями
Підвищення фахового рівня педагогів сприяє активній
участі школярів у предметних олімпіадах та різних
конкурсах, виявленню обдарованої молоді та створення умов
для її розвитку.
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад базових
навчальних дисциплін взяло участь 69 учні.

Виховна робота
Виховання
учнів
здійснюється
в
контексті
громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь
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освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети
життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства
і держави.
Основною метою педагогічних працівників у вихованні
учнів у 2018 році є формування громадянина, патріота,
інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу
особистість, готову протистояти асоціальним впливам,
вправлятися з особистими проблемами, творити себе і
оточуючий світ.
Зусилля педагогічних колективів у 2018 році
спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у
дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби
та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад
демократичної, правової держави.
Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічних
колективів закладів загальної середньої освіти є збереження
і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації
на здоровий спосіб життя.
З метою недопущення розповсюдження та вживання
наркотичних речовин, профілактики шкідливих звичок у
загальноосвітніх навчальних закладах проводяться класні
години, тренінги «За здоровий спосіб життя». Питання
профілактики вживання наркотичних та психотропних
речовин висвітлюються на сторінках загальношкільних газет.
У бібліотеках закладів влаштовуються тематичні
виставки. У школах оформлено стенди правової освіти
«Молоді про шкідливі звички», «Державні символи України»,
«Конституція в моєму житті» тощо. Вчителями основ
здоров’я проводяться тематичні уроки, соціальними
педагогами - анкетування учнів щодо виявлення знань молоді

про шкідливий вплив наркотичних речовин, про наслідки
вживання наркотиків, ведеться облік учнів схильних до
наркоманії, алкоголізму.
Впровадження передових освітніх технологій сприяє
покращенню профілактичної роботи серед учнів. Основою
формування
навичок
правильної
поведінки
є
загальнообов’язковий курс «Основи правознавства», який
вивчається учнями 9 класів. В ряді шкіл у варіативну
складову робочих навчальних планів введено вивчення
спецкурсів: «Громадянська освіта».
Правомірну
поведінку
допомагає
сформувати
навчальний предмет «Етика», що вивчається у 5-8 класах,
інші курси духовно-морального спрямування. В більшості
закладів загальної середньої освіти практикується проведення
предметних тижнів суспільних дисциплін, в рамках яких
відбуваються заходи правознавчого спрямування.
Значну
роль
у
профілактиці
правопорушень,
бездоглядності та попередження негативних проявів в
учнівському середовищі відіграє організація гурткової роботи
у закладах загальної середньої освіти.
В школах працюють гуртки: художньо-естетичного,
туристичного, фізкультурно-спортивного та військовопатріотичного напрямків, в яких зайнято 242 учня що
становить 58 % від загальної кількості дітей, які навчаються в
закладах освіти.
Велику допомогу в правовиховній роботі надають
органи учнівського самоврядування. Робота учнівського
самоврядування дає змогу всім учням брати активну участь у
житті класів та школи, а також наповнювати корисним
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змістом їх вільний від навчання час, що сприяє відволіканню
їх від скоєння правопорушень.
Проведено лекції та бесіди на теми: «Чинне
законодавство України про права дитини», «Основні права,
свободи та обов’язки дітей та батьків», «Злочинність, як
соціально-негативне явище», «Основні методи профілактики
правопорушень серед неповнолітніх», «Чинне законодавство
України
про
права
дитини»,
«Адміністративна
відповідальність неповнолітніх», «Права та обов’язки батьків
та дітей», «Ми рівні – ми різні».
В закладах освіти проводяться широкомасштабні
інформаційні
кампанії
для
запобігання
наркоманії,
алкоголізму, захворюваності на СНІД.

У 2018 році облаштовано спортивний майданчик в
Хотінській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів та здійснено
поточні ремонти спортивних залів.
Здійснюється оплата відрядних учасникам районних,
обласних спортивних змагань для учнів (20 тис.грн.).
Команди закладів загальної середньої освіти приймали
участь у районній спартакіаді школярів окремо для
загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів та для шкіл І-ІІ
ступенів, згідно календарного плану спортивно - масових
заходів на 20018 рік.
Зайняли наступні місця:
- І місце в районних фінальних змаганнях серед школярів по
баскетболу (дівчат) - Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів;
- І місце з настільного тенісу - Кіндратівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів;
- ІІ місце з футболу серед юнаків - Кіндратівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- ІІ місце в змаганнях
«Старти надій» - Хотінська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;
- ІІ місце в Першості Сумського району з футболу, серед
юнаків Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- ІІ місце «Шкіряний м‘яч» вікова група 2005 року
народження і молодші (об’єднана команда Хотінської
селищної ради);
- ІІІ місце з настільного тенісу - Хотінська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів.

Фізична культура
Особливе занепокоєння сьогодні викликає здоров’я дітей,
значна кількість яких мають суттєві відхилення у фізичному
розвитку. За результатами медогляду до основної медичної
групи у 2018 році були віднесені 151 учень – 61,4%, до
підготовчої – 60 учнів – 24,4% , до спеціальної – 9 учнів –
3,7% , звільнені 3 учня – 1,2%.
Відділ освіти громади спрямовує роботу освітніх
закладів на збереження здоров‘я учнів, формування в них
навичок здорового способу життя.
Спортивними залами забезпечений на 100 %, для занять
фізичною культурою Секційною роботою охоплено 88учнів
(35.8%).
Відділом освіти Хотінської селищної ради, приділяється
увага покращенню матеріально-спортивної бази у закладах
загальної середньої освіти громади.
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Соціальний захист

робота щодо створення умов для організації якісного та
повноцінного харчування учнів зміцнення матеріальної бази
харчоблоків.
Разове гаряче харчування організоване у всіх закладах
загальної середньої освіти Хотінської селищної ради.
Загальна кількість учнів, що харчуються – 405 осіб (96%
від учнівського контингенту). Середня вартість харчування на
одну дитину становила 13,66 гривень.
Учні 1-4 класів з 01 вересня 2018 року стовідсотково
забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, вартість
харчування на одну дитину становить 15,00 грн.
Всі продукти, що використовуються для приготування
обідів, сертифіковані, якість належна, строки та санітарні
норми зберігання дотримуються.
Угоди з постачальниками харчової та продовольчої
сировини укладаються з урахуванням вимог Закону України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів».
Для постачання м’яса, в тому числі м’яса кускового, в
заклади освіти угоди укладаються тільки з тими
постачальниками, у яких наявний експлуатаційний дозвіл, є
договір з державною службою ветеринарної медицини про
забезпечення державного контролю за дотриманням
необхідних гігієнічних вимог щодо забезпечення безпечності
готових харчових продуктів тваринного походження.
Персонал закладів освіти згідно термінів, встановлених
чинним законодавством, проходить навчання щодо
гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових
продуктів.

З метою забезпечення регулярного безоплатного
перевезення учнів та педагогічних працівників до місць
навчання й проживання, створення оптимальної мережі
закладів загальної середньої освіти, покращення у сільській
місцевості належних умов для здобуття учнями повної
загальної середньої освіти, Хотінської селищною радою,
відділом освіти проведено певну роботу.
Всього у 2018 році було організовано підвіз 57 учнів, з
яких 40 – за програмою «Шкільний автобус», та 3
педагогічних працівників.
У 2018 році в
ОТГ функціонували 2 шкільних
автобуси, які були закріплені, враховуючи потреби організації
перевезення учнів та педагогічних працівників, за
Кіндратівською
та
Олексіївською
загальноосвітніми
закладами.
Залишається відкритим питання придбання
шкільного автобуса для опорного закладу.
Проведено інвентаризацію та експертизу стану
автотранспорту, який задіяний у перевезенні учнів
Відділом освіти, адміністраціями закладів освіти
вирішено питання, пов’язані із забезпеченням належних умов
зберігання у гаражах,
обслуговування та забезпечення
безпеки експлуатації шкільних автобусів (проведення
поточних ремонтів та техоглядів).
На постійному контролі відділу освіти знаходиться
питання організації харчування дітей у закладах освіти
Хотінської селищної ради.
З метою створення сприятливих умов для навчання і
виховання школярів, розвитку та зміцнення здоров’я відділом
освіти, керівниками закладів освіти проводиться відповідна
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Усі заклади освіти забезпечені холодною та гарячою
проточною водою належної якості, постійно проводяться
лабораторні контролі питної води відповідно до вимог
законодавства.
Відповідно до наказу відділу освіти Хотінської
селищної ради від 28.12.2018 № 90-ОД «Про організацію
харчування учнів закладів освіти Хотінської селищної ради
в 2018 р.» у закладах освіти безкоштовним харчуванням за
рахунок доходів місцевого бюджету забезпечуються:
1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування (3 учні) та учні 1-4 класів (165 дітей);
2) діти, батьки яких є учасниками АТО (22 дитини).
Організація харчування дітей в дитячих садках
здійснюється відповідно постанови МОН України та МОЗ
України від 17.04.2006 за №298/227. та санітарного
регламенту для дошкільних навчальних закладів, який
затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України
24 березня 2016 року за №234, а також рішень місцевих
органів влади щодо організації харчування. Документація по
харчуванню ведеться відповідно до примірної інструкції з
діловодства у ДНЗ та номенклатури справ закладу.
В дитячих садках встановлений триразовий режим
харчування, згідно рішення Хотінської селищної ради від 27
грудня 2017 року встановлено з 01 червня 2017 року вартість
харчування 1 дітодня до 3 років 25,00 грн, старше 3 років –
30,00 грн. Батьківська плата за харчування дітей в дошкільних
закладах освіти встановлено в розмірі 30 % вартості
харчування на день. Для батьків, у сім’ях яких троє і більше
дітей розмір плати зменшується на 50 відсотків. Від плати за
харчування дітей звільнені батьки – учасники АТО та

відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»
звільнені батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких
сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з
урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня
забезпечення прожиткового мінімуму.
В дошкільних закладах освіти створені всі належні
умови для організації харчування дітей. В наявності:
харчоблок, до якого входить цех для готової та сирої
продукції, комора та кладова; овочесховище. Харчоблоки
забезпечені гарячою проточною водою.
В наявності
морозильні камери, холодильники,
електричні плити,
жарочні шафи, електром’ясорубки для сирої продукції та
ручні м’ясорубки для готової продукції. Все обладнання
знаходиться в робочому стані та має задовільний вигляд.
Інклюзивна та корекційна освіта. Логопедія
У закладах освіти Хотінської селищної ради працює один
вчитель-логопед на 1 ставку.
В 2018 року було направлено на психолого-педагогічне
вивчення 4 дітей з проблемами в розвитку:
з легкою розумовою відсталістю - 2
з помірною розумовою відсталістю –1
з затримкою психічного розвитку – 1
За підсумками психолого-педагогічного вивчення дітей з
особливими потребами були надані рекомендації щодо
подальшого навчання, виховання та реабілітації обстежених
ПМПК дітей:
індивідуальне навчання – 2;
інклюзивне навчання – 1;
Одна дитина залишена ще на один рік в садочку.
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Інклюзивним навчанням охоплено 1 дитину з
затримкою психічного розвитку.
Вжиті
заходи
щодо
облаштування
кабінетів
психологічного розвантаження для проведення корекційнорозвивальних занять, забезпечення необхідними навчальнометодичними і наочно дидактичними посібниками та
забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей
практичними
психологами,
соціальними
педагогами,
логопедами.
Всім учасникам освітнього процесу своєчасно надається
кваліфікована допомога щодо організації та проведення
інклюзивного навчання.

В 2018 році виконується реконструкція будівель,
приміщень та теплотраси Хотінської спеціалізованої школи ІІІІ ступенів (заміна даху, утеплення приміщення, заміна вікон
та дверей, теплотраси) на суму 15,86 млн. грн: кошти ДФРР –
3, 1млн. грн, кошти громади – 3,6 млн. грн. (використані),
кошти ДФРР – 5,0 млн. грн, кошти народних депутатів - 3,0
млн. грн.
- капітальний ремонт кабінету для першого класу на суму
33946,79 грн. (Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів).
- придбано матеріали для проведення капітального ремонту
теплового вузла Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму
70000,00 грн.
- на капітальний ремонт 2 туалетів у Кіндратівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів витрачено 68021,00 грн.
- проводиться капітальний ремонт підлоги (кабінет для
першого класу) на суму 12102,00 грн. у Степнянській філії
Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.
Всі заклади освіти Хотінської селищної ради забезпечені
миючими та дезінфікуючими засобами.
У 2018 році по загальному фонду придбано:
для закладів дошкільної освіти:
протипожежний інвентар, електро та бензотехніка, спецодяг
(халати) для кухонних робітників, пральна машина та
електроприлади (ДНЗ «Струмочок»), спортивний інвентар,
канцтовари.
-для закладів загальної середньої освіти було придбано
протипожежний інвентар на суму 13373,54 грн;
- мотокоса, ваги, електротовари на суму 14881,48 грн
(Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

Медичний супровід
У закладах освіти Хотінської селищної ради
забезпечено медичний супровід всіх учасників освітнього
процесу.
Спільно з органами місцевого самоврядування,
адміністраціями
закладів
здійснено
роботу
щодо
укомплектування закладів загальної середньої освіти, ДНЗ
медичними сестрами.
З питання організації медичного обслуговування учнів
закладів освіти, покращення охорони здоров’я та зниження
захворюваності дітей відділ освіти співпрацює з місцевими
закладами охорони здоров’я.
Матеріально – технічна база
Важливим етапом у роботі відділу освіти є створення
належних умов для належного освітнього процесу всіх
учасників. Протягом 2018 року проведено наступні роботи:
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- багатофункціональний пристрій для друку, катриджи,
спортивний інвентар, металеві двері,
канцтовари,
опромінювач бактерицидний, електротовари на суму 16338
грн (Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів);
- бензотехніка, тример, крісла в актову залу (10 шт
(трьохмісні секції), стенди на суму 36981 грн (Кіндратівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- двері на суму 32352 грн (Писарівська філія Хотінської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів);
- посуд, газонокосарка на суму 4011,4 грн (Степнянська філія
Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів);
- матеріали для ремонтів (фарба, шпалери, клей, алебастр,
вапно, лак, шпаклівка, цемент, розчинник, грунтовка,
шпателі, валіки, макловиці) на суму 64211,32 грн.
Для дітей-сиріт та для дітей, позбавлених батьківського
піклування, що знаходяться під опікою (3 дитини) закуплена
шкільна, спортивна форми, рюкзаки, блузи, джемпера на суму
10800 грн.
Для упровадження нового освітнього середовища було
придбано:
- дидактичні матеріали, обладнання, меблі та ін.. для 1 класу
НУШ на суму 594230 грн.
- в опорний заклад Хотінську спеціалізовану школу І-ІІІ
ступенів придбано інтерактивні комплекти, набори для
лабораторних робіт, мікроскопи для предметів математичноприродничого циклу на суму 240000 грн. та сучасний
спортивний майданчик на суму 150000 грн.
По всім закладам освіти проведено поточні ремонти
котелень, манометри здано на повірку, здійснені послуги з
дератизації та дезінсекції, вогнегасники перезаряджені. В усіх

закладах освіти проведено 100% заміну вікон
енергозберігаючі, частково замінені вхідні двері.

на

Оздоровлення
На виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 22.05.2018 року № 301-ОД
«Про
організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей,
учнівської та студентської молоді влітку 2018 року», наказу
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
від 23.05.2018 року № 373-ОД
«Про організацію
оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської та
студентської молоді влітку 2018 року», відповідного
розпорядження селищного голови Хотінської селищної ради
від 27.04.2018 № 25-ОД, наказу відділу освіти Хотінської
селищної ради від 08.05.2018 № 63-ОД з метою забезпечення
організованого відпочинку, оздоровлення, зайнятості дітей та
учнів в літній період, у закладах загальної середньої освіти
Хотінської ОТГ було організовано шість пришкільних
таборів відпочинку, які працювали з 30.05 по 18.06.2018
року. У трьох закладах дошкільної освіти Хотінської ОТГ
оздоровлення було організовано з 01.06 по 31.08.2018 року.
На період проведення оздоровчої кампанії заклади
дошкільної освіти було переведено на санаторний режим
роботи.
На підготовку до оздоровчої кампанії було використано
10 тис. грн. із місцевого бюджету. До відкриття пришкільних
таборів було зроблено косметичні ремонти приміщень
шкільних їдалень, облаштовано ігрові кімнати, ізолятори,
куточки відпочинку, спортивні майданчики, придбано миючі
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та дезінфікуючі засоби. Для ранкових зарядок та рухливих
ігор було придбано спортивний інвентар, призи
для
інтелектуальних та розважальних конкурсів.
Оздоровчо-відпочинковою кампанією було охоплено 273
учні закладів загальної середньої освіти та 122 дитини
закладів дошкільної освіти. Були оздоровлені і діти пільгових
категорій (у відсотках до загальної кількості):
діти-сироти – 3 (100);
діти з інвалідністю – 4 (80);
діти з малозабезпечених сімей – 25 (100);
діти батьків учасників АТО – 21 (100);
діти з багатодітних родин – 72 (94);
діти внутрішньо переміщених осіб – 5 (100);
обдарованих та талановитих дітей – 18 (100).
На проведення оздоровчої кампанії було використано
21,2 тис. грн. із обласного бюджету, 109,4 тис. грн. із
місцевого бюджету та 28 тис. грн. позабюджетних коштів.

Харчування дітей закладів загальної середньої освіти було
дворазовим (сніданок і обід). Середня вартість харчування
становила 29 гривень (бюджетні, спонсорські та батьківські
кошти). Харчування дітей закладів дошкільної освіти є
трьохразовим (сніданок, обід та полуденок). Середня вартість
харчування становить 31 гривню (бюджетні та батьківські
кошти).
Дві дитини пільгових категорій Хотінської
спеціалізованої школи I-III ступенів Хотінської селищної
ради Сумського району Сумської області оздоровлювалися у
ДПУ МДЦ «Артек» за кошти обласного бюджету.
Вісімнадцять дітей пільгових категорій закладів
загальної середньої освіти Хотінської ОТГ відпочивали у
наметовому таборі «Сузір’я» за рахунок співфінансування:
було виділено кошти обласного та місцевого бюджетів.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2019
1. Забезпечення науково-методичного супроводу
подальшого впровадження Державних стандартів дошкільної,
початкової та загальної середньої освіти.
2. Формування якісно орієнтованого освітнього
простору в кожному закладі освіти.
3. Вдосконалення системи контрольно-аналітичної
діяльності, яка дозволятиме відстежувати ефективність
прийнятих управлінських рішень, здійснювати комплексний
аналіз, а також розробляти якісні конкретні рекомендації
закладам освіти.
4. Здійснення комплексних моніторингів навчальновиховної,
виховної,
методичної,
організаційної
та
адміністративно-господарської діяльності закладів освіти.
5. Оптимізація та підняття якості методичного
супроводу, посилення координації діяльності методичної
служби із методичними службами закладів освіти з метою
підвищення якості освітнього
процесу та рівня знань
учнівської молоді.
6. Модернізація форм і методів підвищення
професійної компетентності педагогічних працівників у між
атестаційний період.
7. Забезпечення науково-методичного супроводу
дошкільної освіти в умовах впровадження освітньо-виховних
та розвивальних державних програм.
8. Здійснення методичного супроводу розвитку
допрофільної, профільної освіти.

9. Підвищення якості освітнього процесу та рівня
знань, умінь та навичок учнівської молоді.
10. Забезпечення
організаційно-методичного
супроводу учнівських олімпіад, конкурсів наукових та
дослідницьких робіт, предметних змагань, інших конкурсів та
турнірів рівних рівнів та напрямків, спрямованих підвищення
якості роботи із талановитими та обдарованими учнями.
11. Підвищення якості превентивного, трудового і
економічного,
екологічного,
військово-патріотичного,
правового, духовно-морального та етичного виховання, з
метою всебічного виховання учнівської молоді та
формування національної свідомості.
12. Підвищення
фахового
рівня
педагогічних
працівників за рахунок активізації їх участі у фахових
конкурсах, методичних заходах, тренінгах тощо.
13. Впровадження системи корекційної діяльності в
закладах освіти за результатами проведення держаної
підсумкової
атестації
та
зовнішнього
незалежного
оцінювання.
14. Підтримка та поширення інноваційних ІКТтехнологій, їх активне впровадження в освітній процес.
15. Активізація
роботи
системи
соціальнопсихологічного
супроводу,
психолого-педагогічного
патронажу.
16. Здійснення постійного системного внутрішнього
та загального моніторингів. Відстеження динаміки та
тенденцій рівня знань учнів.
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Семестри

Канікули

І семестр: 01.09.2018 – 27.12.2018
ІІ семестр: 14.01.2019 – 25.05.2019

Осінні:

29.10.2018 -04.11.2018

Зимові:

28.12.2018 – 13.01.2019

Весняні:

25.03.2019 – 31.03.2019

Літні:
Навчальні екскурсії та навчальна
практика, терміни вручення
документів про освіту

з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2019 р.

Рішення про доцільність здійснення навчальної практики та навчальних екскурсій,
а також терміни вручення документів про освіту загальноосвітні навчальні заклади
приймають самостійно
4 клас

травень

9 клас

червень
ДПА/ЗНО:

Державна
підсумкова атестація
(ЗНО)

11 клас

23 травня

українська мова та література

27 травня

німецька мова

28 травня

англійська мова

21 травня

математика

04 червня

історія України

06 червня

біологія

11 червня

географія

30 травня

фізика

13 червня

хімія

червеньлипень

додаткова сесія

ГРАФІК РОБОТИ ТА ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ
Режим роботи: Початок роботи - 08:00; обідня перерва - 12:00-13:00; кінець роботи - 17:15
П.І.Б. працівника

Посада

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса),
контактний телефон

Іванченко Андрій
Володимирович

Начальник
відділу освіти

ПОНЕДІЛОК,
08:00 – 17:15
(12:00-13:00 – обідня перерва)

Відділ освіти, смт Хотінь, вул. Соборна,
36, 42320

Лохоня Лариса Леонідівна

Завідувач
методичного кабінету

ВІВТОРОК,
08:00 – 17:15
(12:00-13:00 – обідня перерва)

Відділ освіти, смт Хотінь, вул. Соборна,
36, 42320

Чабанова Людмила
Вікторівна

Спеціаліст відділу
освіти

ЩОДЕННО,
08:00 – 17:15
(12:00-13:00 – обідня перерва)

Відділ освіти, смт Хотінь, вул. Соборна,
36, 42320

Інші працівники відділу освіти та методичного
кабінету

ЩОДЕННО,
08:00 – 17:15
(12:00-13:00 – обідня перерва)

Відділ освіти, смт Хотінь, вул. Соборна,
36, 42320

Адреса для письмових звернень громадян: Відділ освіти, смт Хотінь, вул. Соборна, 36, 42320
Телефони для довідок та звернень: тел.(0542) 792330;
Електронні поштові адреси: osvitaxchotin@ukr.net, 41073892@mail.gov.ua
Офіційний сайт: https://osvita-hotin.rada.today/

ЦИКЛОГРАММА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Вид діяльності
Участь у апаратних нарадах Хотінської селищної ради

Частота
проведення
Щопонеділка

Відповідальні працівники
Іванченко А.В. – начальник відділу освіти

Колегії відділу освіти Хотінської селищної ради

1 раз на квартал

Іванченко А.В.– Голова колегії - начальник відділу
освіти, Лохоня Л.Л. – секретар колегії

Засідання Ради методичного кабінету

1 раз на квартал

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Апаратні наради відділу освіти Хотінської селищної ради

Щопонеділка

Іванченко А.В. – начальник відділу освіти

Наради із керівниками закладів освіти

Кожна ІV середа
місяця

Іванченко А.В. – начальник відділу освіти,
спеціаліст відділу освіти,
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Виробничі наради

1 раз на квартал

Іванченко А.В. – начальник відділу освіти,

Наради із заступниками директорів з НВР, НМР, ВР

За потребою

Лохоня Л.Л. – завідувач МК,
методисти МК

Засідання атестаційної комісії ІІ рівня

За окремим
графіком

Іванченко А.В. – начальник відділу освіти,
Чабанова Л.В. – спеціаліст відділу освіти

Засідання методичних формувань

За окремим
графіком

Лохоня Л.Л. – завідувач МК,
методисти МК

Організація та проведення прийому громадян

За окремим
графіком

Іванченко А.В. – начальник відділу освіти,
Лохоня Л.Л. – завідувач МК,
спеціаліст відділу освіти,
інші працівники відділу освіти

Робота із зверненнями громадян

Постійно

Чабанова Л.В., спеціаліст відділу освіти,

РОЗПОДІЛ КУРАТОРСТВА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Інспектування організації
освітнього процесу
спеціалістами відділу
освіти

Заклад освіти

Супровід наукової та навчальнометодичної роботи в закладах
освіти працівниками
методкабінету

Хотінська спеціалізована школа I-III ст. Хотінської
селищної ради

І-ІІІст.,
опорний
заклад

Чабанова Л.В. – спеціаліст
відділу освіти

Шабаль М.С. – методист МК

Кіндратівська загальноосвітня школа I-III ст. Хотінської
селищної ради

І-ІІІст

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Олексіївська загальноосвітня школа I-III ст. Хотінської
селищної ради

І-ІІІст.

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Писарівська філія Хотінської спеціалізованої школи I-III
ст. Хотінської селищної ради

І-ІІст.,
філія

Чабанова Л.В. – спеціаліст
відділу освіти

Шабаль М.С. – методист МК

Степнянська філія Хотінської спеціалізованої школи IIII ступенів Хотінської селищної ради

Іст.,
філія

Чабанова Л.В. – спеціаліст
відділу освіти

Шабаль М.С. – методист МК

Хотінський
дошкільний
навчальний
«Струмочок» Хотінської селищної ради

заклад

Чабанова Л.В. – спеціаліст
відділу освіти

Шабаль М.С. – методист МК

Кіндратівський
дошкільний
навчальний
«Вербиченька» Хотінської селищної ради

заклад

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Олексіївський
дошкільний
навчальний
«Дюймовочка» Хотінської селищної ради

заклад

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

РОЗПОДІЛ КООРДИНАЦІЇ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Лохоня Лариса Леонідівна –
завідувач

Загальне керівництво, організація методичної роботи, координація діяльності
заступників директорів закладів освіти, атестація, курсова перепідготовка, ЗНО

Чабанова Людмила Вікторівна спеціаліст

Предмети фізико-математичного, природничого напрямку, економіка

Шабаль Микола Сергійович –
методист

Предмети фізкультурно-оздоровчого напрямку, «Захист Вітчизни», трудове навчання
військово-патріотичне виховання

Лохоня Лариса Леонідівна - завідувач
Суспільствознавство, мистецтвознавство
МК
Початкова освіта, ГПД
Лохоня Лариса Леонідівна –
завідувач МК

Координація діяльності соціально-психологічної служби, координація «Школи молодого
педагога»
Дошкільна освіта та виховання, секретар Ради РМК
Координація діяльності логопедів ЗНЗ, асистентів-вчителів, вчителів індивідуального
навчання дітей із особливими освітніми потребами, секретар колегії відділу освіти

Чабанова Людмила Вікторівна спеціаліст

Інформатика, ІСУО, сайти закладів освіти, адміністрування сайту РМК
Координація бібліотекарів ЗНЗ, організація забезпечення підручниками
Діловодство РМК

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН-ГРАФІК
ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ТА НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Освітня галузь (напрямок)
«Мови і літератури»

2019

2020

укр. мова та літ.

«Математика»

2021

2022

іноземна мова

зарубіж. літ.

інформ., техн.

хімія

2023

матем

«Технології»
«Суспільствознавство»

історія

«Природознавство»

біол., екологія

«Здоров’я та фізкультура»

ЗВ

труд. навч.

осн. правозн.
фізика, природ.

фізкультура

географія

основи здор

«Мистецтво»

мист

Предмети варіативної складової

муз., образ. мис.

рідний край

Діяльність бібліотек ЗЗСО

бібл. ЗЗСО

Організація ОП у ЗДО

Орг. ОП у ЗДО

Початкова освіта

почат. осв.

Соціально-педагогічний супровід
Організація методичної роботи

СПС

СПС

МР

МР

Організація виховної діяльності
Всього:

почат. осв.

ВР
6

ВР
5

8

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ У 2019 році
ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ЗВІТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7

6

Зміст
Підготовка списків претендентів на
нагородження документами про освіту з
відзнакою
Підготовка звітності за підсумками І семестру:
рух учнів, виконання програм, забезпеченість
підручниками, індивідуальне навчання,
харчування
Вивчення стану викладання української мови
та літератури в ЗЗСО

Вивчення рівня читацької компетентності
учнів 3-х класів ЗЗСО
Вивчення стану викладання Захисту Вітчизни
та стану виховної роботи військовопатріотичного напрямку
Про стан методичної роботи в закладах освіти
Хотінської селищної ради
Вивчення стану організації інклюзивного
навчання у закладах освіти

Термін

01

01

Узагальнення
(заслуховування)

Контроль, відповідальні

Апаратна нарада
(21.01.2019)

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Звіт

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Докашенко А.В. – бухгалтер

01-02

Наказ
Колегія (02)
Рада МК (01)
Апаратна нарада
(04.02.2019)

01-02

Наказ
Апаратна нарада
(21.01.2019)

01-04

Наказ
Колегія (04)
Апаратна нарада
(28.01.2019)

03-04

Колегія (04)
Апаратна нарада
(18.03.2019)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

01-02

Колегія (02)
Апаратна нарада
(28.01.2019)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шабаль М.С – методист МК

Відмітка про
виконання

Моніторинг навчальних досягнень та якості
знань учнів 10-х класів ЗЗСО
Уточнення списків претендентів на
нагородження документами про освіту з
відзнакою

02

Колегія (02)
Апаратна нарада
(04.02.2019)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

02

Списки

Чабанова Л.В. – спеціаліст

02-04

Рада МК (02)
Апаратна нарада
(04.02.2019)
Апаратна нарада
(04.03.2019)
Апаратна нарада
(15.04.2019)

Моніторинг результативності учнів у ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін

02

Рада МК (02)
Апаратна нарада
(11.02.2019)
Апаратна нарада
(18.02.2019)

Моніторинг ефективного використання
енергоресурсів закладами освіти

02

Апаратна нарада
(11.02.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Докашенко А.В. – бухгалтер

Вивчення стану злочинності і правопорушень
серед учнівської молоді, напрями
вдосконалення правовиховної, правоосвітньої
роботи профілактика бездоглядності в
навчальних закладах району

03-04

Колегія (12)
Апаратна нарада
(07.10.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шабаль М.С – методист МК

Формування банків даних на дітей пільгових
категорій, що потребують оздоровлення

03-04

Апаратна нарада
(18.03.)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Аналіз організації та проведення санітарно-

04

Апаратна нарада

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Моніторинг ходу атестації педагогічних
працівників

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

екологічного очищення та благоустрою
територій закладів освіти (місячника
благоустрою)

(25.03.)
Апаратна нарада
(29.04.)

Шабаль М.С – методист МК

Організація роботи з підготовки закладів
освіти до оздоровчої кампанії влітку 2019 року

04-05

Нарада ЗДВР (05)
Апаратна нарада
(29.04.)
Апаратна нарада
(06.05.)
Апаратна нарада
(27.05.)
Апаратна нарада
(09.09.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Шабаль М.С – методист МК

04-05

Апаратна нарада
(29.04.)
Апаратна нарада
(06.05.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

05

Апаратна нарада
(13.05.)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

05

Апаратна нарада
(15.04.)
Апаратна нарада
(29.04.)

05

Апаратна нарада
(01.04.)
Апаратна нарада
(13.05.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Шабаль М.С – методист МК

Апаратна нарада
(03.06.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація та координація діяльності закладів
освіти з питань підготовки та проведення ДПА
у 2018/2019 н.р.
Підготовка інформації про курсову
перепідготовку педагогів у 2018/2019 н.р.
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів
4-х класів за підсумками державної
підсумкової атестації
Координація організованого завершення
навчального року
Моніторинг якості заповнення документів про
освіту, класних журналів, особових справ,

05-06

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

алфавітних книг, табелів успішності, книг
видачі документів про освіту
Підготовка інформації про державну
підсумкову атестацію учнів 4, 9 та 11 класів

Підготовка закладів освіти до нового
навчального року

Звітування за формами «ЗНЗ-1», «76-РВК»,
«77-РВК»
Оперативна інформація щодо захворюваності
на ГРИП та ГРВІ
Вивчення стану програмно-методичного
забезпечення
Здійснення попереднього набору учнів до 1 та
10 класів та їх комплектація.
Формування груп в ДЗО та охоплення дітей
дошкільною освітою

до 25.06.

05-08

Згідно
графіку

Апаратна нарада
(01.04.)
Апаратна нарада
(24.06.)

Апаратна нарада
(03.06.; 17.06.; 24.06.)
Чабанова Л.В. – спеціаліст
Апаратна нарада
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
(19.08.; 26.08.)
Шабаль М.С – методист МК
Апаратна нарада
(02.09.)
Подача звітів

щотижня,
(за
Моніторинг
потребою Апаратна нарада
)
09

06-08

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Під час погодження
ОП

Іванченко А.В.- начальник

Мережа ЗНЗ,
Апаратна нарада
Апаратна нарада

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Проведення огляду стану готовності
навчальних закладів до нового навчального
року та роботи в осінньо-зимовий період

08

Оформлення актів
готовності закладів
Колегія (10)
Апаратна нарада
(02.09.)

Вивчення стану та якості функціонування
шкільних автобусів

08

Апаратна нарада

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Подача до СО ІППО списків вчителів, що
проходитимуть курсову перепідготовку у 2020
році

04

Рада МК (05)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

08-10

Колегія (10)
Апаратна нарада
(09.09.)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

08-10

Апаратна нарада
(09.09.)
Колегія (10)

Чабанова Л.В. - спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Вивчення стану забезпеченості навчальних
закладів підручниками

08-09

Апаратна нарада
(02.09.)
Апаратна нарада
(13.05.)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Моніторинг мережі навчальних кабінетів у
закладах освіти.

08-09

Рада МК (08)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Аналіз результативності учнів на ЗНО 2019,
розробка методичних рекомендацій

08-09

Апаратна нарада
(16.09.)
Колегія (10)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Аналіз забезпеченості закладів освіти

08-09

Апаратна нарада

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Моніторинг оздоровлення влітку 2019 року
Моніторинг охоплення дітей та підлітків
шкільного віку навчанням та забезпечення
здобуття шкільною молоддю повної загальної
середньої освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Шабаль М.С – методист МК

(26.08)
Апаратна нарада
(16.12.)

педагогічними кадрами
Здійснення тарифікації педагогічних кадрів

08-09

Апаратна нарада
(09.09.)

Линник Т.В. – бухгалтер

Формування банків даних на дітей соціально
незахищених категорій

08-09

Апаратна нарада
(09.09.)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Забезпечення обліку дітей і підлітків
шкільного віку, контроль в межах своїх
повноважень Інструкції з обліку дітей
шкільного та дошкільного віку (за формою
МОНУ)

до 05.09.

Колегія (10)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Підготовка інформації про стан впровадження
профільного навчання

до 10.09.

Апаратна нарада
(09.09.)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Підготовка інформації про стан забезпеченості
шкільною та спортивною формами дітей-сиріт
та позбавлених батьківського піклування

до 10.09.

Інформація

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Звітування щодо мов навчання за формою «Д7»

до 20.09.

Звіт

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Підготовка інформації про профільне навчання
та поглиблене вивчення предметів за формою
«Д-5»

до 20.09.

Звіт

Чабанова Л.В. - спеціаліст

09

Нарада директорів
(01), (09)
Апаратна нарада
(30.09.)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

09, 06

Наказ, Колегія (02),

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Вивчення стану організації роботи щодо
функціонування системи «ІСУО»
Організація індивідуальної та інклюзивної

форми навчання в закладах освіти

Апаратна нарада
(23.09.)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Працевлаштування та навчання випускників 9
та 11 класів закладів освіти району

09

Звіт,
Наказ,
Апаратна нарада
(23.09.)

Чабанова Л.В. - спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

09

Апаратна нарада
(16.09.)
Апаратна нарада
(30.12.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шабаль М.С. – методист МК

09,11, 02

Апаратна нарада
(02.09.)
Апаратна нарада
(27.11.)
Апаратна нарада
(04.03.)
Апаратна нарада
(02.12.)

Чабанова Л.В. - спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Моніторинг стану профілактичної роботи
щодо попередження всіх видів дитячого
травматизму

Вивчення стану організації харчування дітей в
закладах освіти району

Вивчення стану дотримання санітарногігієнічних вимог у дошкільних навчальних
закладах району

09-10

Колегія (10)

Вивчення стану організації обліку відвідування
учнями навчальних занять

09-10

Апаратна нарада
(09.09.)
Апаратна нарада
(28.10.)

Чабанова Л.В. - спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Шабаль М.С. – методист МК

Формування мережі гуртків в загальноосвітніх
та позашкільних закладах освіти на
навчальний рік

09

Апаратна нарада
(16.09.)

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шабаль М.С. – методист МК

Моніторинг стану підготовки закладів освіти
до роботи в осінньо-зимовий період

09-10

Апаратна нарада
(30.09.)
Апаратна нарада
(11.11.)
Апаратна нарада
(18.11.)

Іванченко А.В. – начальник
Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шаповал Т.В. – бухгалтер

Вивчення стану діяльності шкільних інтернетресурсів, проведення конкурсу на кращий вебсайт навчального закладу

10

Нарада директорів
(10)
Апаратна нарада
(28.10.)

Звіт про роботу відділу освіти за ІІІ квартал
2019 року

10

звіт

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Моніторинг стану злочинності та
правопорушень

10

Апаратна нарада
(07.10.)

Шабаль М.С. – методист МК

Нарада директорів
(10)
Апаратна нарада
(07.10.)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Організація та проведення І-ІІ етапів
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

10-11

Вивчення стану управлінської діяльності щодо
організації медичного обслуговування дітей та
обстеження працівників

11

Апаратна нарада
(04.11.)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Перевірка атестаційних листів на керівних та
педагогічних кадрів

11

Апаратна нарада
(18.11.)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Вивчення стану викладання природничих
дисциплін (біології, екології, рідного краю) у
ЗЗСО

11-12

Апаратна нарада
(18.11.)
Колегія (12)

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Моніторинг забезпеченості закладів освіти

11-12

Апаратна нарада

Чабанова Л.В. - спеціаліст

комп’ютерною технікою

(16.12.)

Звітування за формою «1-ЗСО»

12

Звіт

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Підготовка звіту про роботу відділу освіти за І
семестр 2017/2018 н.р.

12

Звіт

Чабанова Л.В. - спеціаліст

12

Апаратна нарада
(02.12.)
Рада МК (02)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шабаль М.С. – методист МК

Рада МК (05)

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шабаль М.С. – методист МК

Розгляд матеріалів педагогічних працівників,
що претендують на присвоєння звань
«учитель-методист», «вихователь-методист»,
«керівник гуртка-методист», «практичний
психолог-методист», «педагог-організаторметодист»
Моніторинг участі учнів у І-ІІ етапах
предметних наукових конкурсів, змагань,
турнірів у І семестрі 2019/2020 н.р.

12

Назва
Про підготовку закладів освіти до нового
2019/2020 навчального року та
опалювального сезону

Обґрунтування необхідності
На виконання розпорядження
голови ОДА

На виконання Постанови КМУ
Про затвердження списків дітей та підлітків, від 13 вересня 2017 р. № 684
які проживають на території Хотінської
«Про затвердження Порядку
селищної ради
ведення обліку дітей шкільного
віку та учнів»

Термін

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Відповідальні

Червеньлипень

Чабанова Л.В. –
спеціаліст

Серпень

Чабанова Л.В. –
спеціаліст

Вересень

Любименко В.М.
– головний
бухгалтер

Про затвердження мережі навчальних
закладів на 2019/2020 н.р.

На виконання Постанови КМУ
від 13 вересня 2017 р. № 684
«Про затвердження Порядку
ведення обліку дітей шкільного
віку та учнів»

Про відзначення Дня працівників фізичної
культури та спорту.

На виконання програми
«Розвиток фізичної культури і
Вересень
спорту Хотінської селищної ради
на 2017-2019р.р.»

Шабаль М.С. –
методист МК

Про відзначення в Хотінській селищній раді
Дня працівників освіти

На виконання програми
«Вчитель»

Вересень

Іванченко А.В. –
начальник ВО

Про проведення конкурсу «Учитель року»

На виконання Стратегії розвитку
методичної роботи

Грудень

Лохоня Л.Л.. –
завідувач МК

Про комплектування закладів освіти щодо
На виконання вимог ст.53
отримання повної загальної середньої освіти Конституції України, ст.35

Травень

Чабанова Л.В. –
спеціаліст

Відмітка про
виконання

випускниками 9-х класів 2018/2019 н.р.

Закону України «Про освіту»,
ст.3 Закону України «Про
загальну середню освіту»,
Наказу МОНУ від 19.03.1987
року №74 «Про єдині регіональні
плани комплектування
навчальних закладів щодо
отримання повної загальної
середньої освіти випускниками
9-х класів»

КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
№
з/п

Зміст

Відповідальні
Засідання № 1 (ЛЮТИЙ)

1.

Про виконання рішення колегії відділу освіти Хотінської селищної ради від
06.12.2018 «Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля
дітей та юнацтва під час зимових канікул в Хотінській ОТГ»

Шабаль М.С. – методист МК

2.

Про стан викладання української мови та літератури у закладах освіти ОТГ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Про якість знань учнів 10-х класів загальноосвітніх шкіл ОТГ

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4.

Про стан організації інклюзивного навчання у закладах освіти

Горбунова О.М. – директор
Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

На контролі:
5.

Стан забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу закладів загальної
середньої освіти Хотінської селищної ради»

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Засідання № 2 (КВІТЕНЬ)
1.

Про стан методичної роботи в закладах освіти Хотінської селищної ради

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Про стан виховної роботи військово-патріотичного напрямку та стану викладання
предмету «Захист Вітчизни» у закладах освіти ОТГ

Шабаль М.С. – методист МК

3.

Про стан роботи із керівними та педагогічними кадрами, забезпеченість фахівцями
закладів освіти

4.

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019 році

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Мельник М.В. – директор Хотінської
спеціалізованої школи І-ІІІ ст.

На контролі:
5.

Стан організації та підготовки учнів 11 класів до ЗНО-2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Засідання № 3 (ЧЕРВЕНЬ)
1.

Про якісні показники соціально-економічного розвитку галузі освіти

Іванченко А.В. – начальник відділу
освіти

На контролі:
2.

Стан створення нового освітнього середовища для 1 класів НУШ 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Засідання № 4 (ЖОВТЕНЬ)
1.

Про підсумки підготовки закладів освіти до опалювального сезону та роботи в
осінньо-зимовий період

Керівники закладів освіти

2.

Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог у дошкільних закладах освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

3.

Про підсумки оздоровлення влітку 2019 року

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4.

Про підсумки ЗНО у 2019 році

Чабанова Л.В. – спеціаліст

5.

Про стан охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням та забезпечення
здобуття шкільною молоддю повної загальної середньої освіти

Керівники закладів освіти
Чабанова Л.В. – спеціаліст

На контролі:
6.

Стан забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Засідання № 5 (ГРУДЕНЬ)
1.

Про стан організації харчування учнів та дітей дошкільного віку у закладах освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст
керівники закладів освіти

2.

Про стан злочинності і правопорушень серед учнівської молоді, напрями
вдосконалення правовиховної, правоосвітньої роботи, профілактика бездоглядності
в закладах освіти ОТГ

Шабаль М.С. – методист МК

3.

Про підсумки вивчення стану викладання предметів природничого циклу (біології,
екології, рідного краю) в закладах освіти ОТГ

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4.

Про стан виконання плану роботи відділу освіти на 2019 рік та схвалення плану
роботи відділу освіти на 2020 рік

Чабанова Л.В. – спеціаліст

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
№
з/п

Зміст

Відповідальні
Засідання № 1 (ЛЮТИЙ)

1.

Науково-методичний супровід підготовки та участі у ЗНО- 2019

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Ознайомлення з досвідом роботи вчителів, які атестуються.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Засідання № 2 (ТРАВЕНЬ)
1.

Про підсумки моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень учнів,
які навчаються в профільних класах.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Реалізація науково-методичної проблеми.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Про підсумки роботи з обдарованими учнями.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Засідання № 3 (ВЕРЕСЕНЬ)
1.

Розгляд нормативних документів щодо викладання навчальних предметів у
2019/2020 навчальному році.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Завдання методичної роботи на новий навчальний рік.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Про роботу міжшкільних методичних об’єднань.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4.

Затвердження планів усіх форм методичної роботи.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

5.

Про підготовку та проведення I (зонального) етапу конкурсу «Учитель року-2020».

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Засідання № 4 (ЛИСТОПАД)
1.

1.Організаційно – методичне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Затвердження структури методичної роботи в закладах освіти на 2020 р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Підсумки роботи МК за 2019 рік та пріоритетні завдання на 2020 рік щодо
формування професійної мобільності педагогічних працівників закладів освіти
Хотінської ОТГ.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

АПАРАТНІ НАРАДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Дата
проведення

Зміст

14.01.2019 Про використання бюджетних коштів у 2018 році
21.01.2019

28.01.2019

Відповідальні
Любименко В.М. – головний бухгалтер

Про списки претендентів на нагородження документами про освіту з
відзнакою

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію вивчення рівня читацької компетентності учнів 3-х класів
ЗЗСО

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про організацію вивчення стану викладання Захисту Вітчизни та стан
виховної роботи військово-патріотичного напрямку в ЗЗСО

Шабаль М.С. – методист МК

Про організацію вивчення стану організації навчання учнів за
індивідуальною формою у закладах освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію вивчення стану організації інклюзивного навчання у
закладах освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про організацію вивчення стану викладання української мови та літератури
у закладах загальної середньої освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

04.02.2019 Про організацію моніторингу навчальних досягнень та якості знань учнів
10-х класів
Про хід атестації педагогічних працівників

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про моніторинг результативності учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських
11.02.2019 учнівських олімпіад з базових дисциплін
Про ефективне використання енергоресурсів закладами освіти району

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

18.02.2019 Про стан підготовки до колегії відділу освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підсумки участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з

Докашенко А.В. – бухгалтер ВО
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

базових дисциплін
Про організацію вивчення стану викладання української мови та літератури
25.02.2019 в закладах загальної середньої освіти Хотінської селищної ради
Про організацію вивчення стану викладання предмету «Захист Вітчизни»
Про організацію роботи атестаційних комісій І рівня щодо атестації
педпрацівників
04.03.2019 Про стан організації харчування в закладах освіти

11.03.2019

Шабаль М.С. – методист МК
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Докашенко А.В. – бухгалтер ВО

Аналіз стану виконання рішень колегії Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації відділом освіти Хотінської селищної ради

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан формування попереднього переліку робіт щодо зміцнення
матеріально- технічної бази в закладах освіти

Іванченко А.В. – начальник ВО

Про формування банків даних дітей соціально-незахищених категорій , які
потребують оздоровлення влітку 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про організацію вивчення стану організації методичної роботи в закладах
18.03.2019 освіти
Про організацію роботи закладів освіти під час весняних канікул
25.03.2019

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про організацію та проведення санітарно – екологічного очищення та
благоустрою територій навчальних закладів

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про організацію та проведення Дня цивільного захисту та Тижня охорони
праці та безпеки життєдіяльності

Шабаль М.С. – методист МК

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді
01.04.2019 влітку 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про стан підготовки до проведення військово-патріотичної гри «Джура»

Шабаль М.С. – методист МК

Про організоване закінчення 2018/2019 н.р. та проведення ДПА в ЗО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про участь випускників у ЗНО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

15.04.2019 Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників

22.04.2019

29.04.2019

06.05.2019

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан підготовки до Колегії відділу освіти

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Про формування попередньої мережі класів в закладах освіти на 2019-2020
н.р.

Любименко В.М.- головний бухгалтер
Чабанова Л.В. - спеціаліст

Про завершення опалювального сезону

Іванченко А.В. – начальник ВО

Аналіз організації та проведення благоустрою територій закладів освіти
(місячника благоустрою)

Шабаль М.С. – методист МК

Про організацію роботи з підготовки закладів освіти до оздоровчої кампанії
влітку 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію та координацію діяльності закладів освіти з питань
підготовки та проведення ДПА у 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х класів за підсумками
державної підсумкової атестації

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан підготовки до ДПА та дотримання положення про нагородження
золотими медалями випускників шкіл

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підготовку дошкільних навчальних закладів до роботи в оздоровчий
період

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Аналіз стану проходження педагогічними працівниками курсів підвищення
кваліфікації у 2018-2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про організацію та проведення звітування керівників закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

13.05.2019 Про забезпечення підручниками учнів шкіл

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію та проведення Свята останнього дзвоника та випускних
вечорів у закладах освіти району

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про участь команд району в обласних військово–спортивних змаганнях

Шабаль М.С. – методист МК

27.05.2019 Про організацію оздоровчої кампанії влітку 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію роботи під час літніх канікул

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про стан проходження курсової перепідготовки з питань цивільного
захисту керівниками закладів освіти

Іванченко А.В. – начальник ВО

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

03.06.2019 Про моніторинг стану заповнення та видачі документів державного зразка
випускникам закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про формування заходів безпеки життєдіяльності учасників освітнього
10.06.2019 процесу
Про стан підготовки до Колегії відділу освіти

Шабаль М.С. – методист ВО

17.06.2019 Про підготовку закладів освіти до нового навчального року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підсумки державної підсумкової атестації учнів 4, 9 та 11 класів
24.06.2019 Про хід оздоровчої кампанії влітку 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про хід підготовки закладів освіти до нового навчального року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про готовність закладів освіти до нового н.р.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про забезпечення 1 класів для роботи в НУШ

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про готовність закладів освіти до нового н.р.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

26.08.2019 Про забезпечення 1 класів для роботи в НУШ

Чабанова Л.В. – спеціаліст

19.08.2019

02.09.2019

Про забезпеченість закладів освіти педагогічними кадрами

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про готовність закладів освіти до нового н.р.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про забезпеченість закладів освіти підручниками

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про забезпеченість закладів освіти педагогічними кадрами

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про організацію харчування дітей у закладах освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію підвезення дітей до закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про формування шкільної мережі, комплектування 1 та 10 класів

Любименко В.М. – головний бухгалтер

Про підсумки проведення тарифікації педагогічних кадрів ЗО

Любименко В.М. – головний бухгалтер

Про формування банків даних на дітей соціально незахищених категорій

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

09.09.2019 Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підсумки І етапу Всеукраїнського заходу «Урок»

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про стан впровадження профільного навчання

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про стан управлінської діяльності щодо профілактичної роботи та
попередження всіх видів дитячого травматизму

Шабаль М.С. – методист МК

16.09.2019 Про формування мережі гуртків ПЗО на 2019/2020 н.р.
Про підсумки проведення ЗНО (згідно інформаційного збірника ДОН)

23.09.2019

30.09.2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про формування мережі гуртків національно-патріотичного напрямку

Шабаль М.С. – методист МК

Про організацію відзначення Дня працівників освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про стан організації інклюзивного та індивідуального навчання в закладах
освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан працевлаштування випускників 9 та 11 класів ЗЗСО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про формування мережі груп в ДНЗ та охоплення дітей дошкільною
освітою

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про виконання заходів щодо оптимізації мережі закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підготовку закладів освіти до роботи в опалювальний сезон

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про економне використання електроенергії в закладах освіти

Докашенко А.В. - бухгалтер

Про виплату заробітної плати працівникам системи освіти

Любименко В.М. – головний бухгалтер

Про підсумки роботи закладів освіти щодо оновлення системи ІСУО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

07.10.2019 Про організацію та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін
Про організацію роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Шабаль М.С. – методист МК

серед учнівської молоді
Про організацію І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
21.10.2019 Про організацію роботи із обдарованими учнями

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан ведення ділової документації у відділі освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію реєстрації на пробне ЗНО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію роботи закладів освіти під час осінніх канікул

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан підготовки до колегії відділу освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

28.10.2019 Про підсумки вивчення стану організації обліку відвідування учнями
навчальних занять

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підсумки вивчення стану діяльності шкільних інтернет-ресурсів,
проведення конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію вивчення стану управлінської діяльності щодо організації
медичного обслуговування дітей .

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про стан роботи Центру дітей, юнацтва та молоді з питань національнопатріотичного виховання

Директор ЦДЮМ

Про організацію роботи в ЗДО із дітьми соціально незахищених категорій

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про готовність закладів освіти до опалювального сезону

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про перевірку атестаційних листів на керівних та педагогічних кадрів

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан опалення та забезпечення паливом закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

04.11.2019

11.11.2019

Про організацію вивчення стану викладання природничих дисциплін
18.11.2019 (біології, екологія, рідний край) у закладах загальної середньої освіти
Про організацію вивчення стану злочинності і правопорушень серед
учнівської молоді, напрями вдосконалення правовиховної, правоосвітньої
роботи профілактика бездоглядності в ЗЗСО Хотінської селищної ради
25.11.2019 Про підготовку проекту плану роботи відділу освіти на 2019 рік

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО
Шабаль М.С. – методист МК

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

02.12.2019

Про виконання Закону України «Про державні закупівлі»

Шаповал Т.М. – бухгалтер ВО

Про організацію розгляду матеріалів педагогічних працівників, що
претендують на присвоєння звань «учитель-методист», «виховательметодист», «керівник гуртка-методист», «практичний психолог-методист»,
«педагог-організатор-методист»

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про хід підготовки закладів освіти до впровадження нових освітніх
стандартів у початковій школі

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про якість продуктів харчування, що постачаються на харчоблоки закладів
освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію методичної роботи в 2020 році

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про дотримання норм температурного режиму в закладах освіти.
09.12.2019 Моніторинг епідеміологічної ситуації в закладах освіти
Про організацію роботи з питань цивільного захисту в закладах освіти

16.12.2019

23.12.2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст
Шабаль М.С. – методист ВО

Про організацію інвентаризації закладів освіти

Любименко В.М. – головний бухгалтер

Про формування бюджету відділу освіти на 2020 рік

Любименко В.М. – головний бухгалтер

Про забезпеченість комп’ютерною технікою закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про кадрове забезпечення закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про формування плану роботи відділу освіти на 2020 рік

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про стан підготовки до колегії відділу освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію роботи закладів освіти під час зимових канікул

Іванченко А.В. – начальник ВО

30.12.2019 Про організацію роботи з питань попередження дитячого травматизму під
час новорічно-різдвяних свят та зимових канікул

Шабаль М.С. – методист МК

НАРАДИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Дата
проведення

Січень

Зміст

Відповідальні

1. Про стан виконання бюджету галузі «Освіта» за 2018 рік

Любименко В.М. – головний бухгалтер

2. Про вивчення стану викладання української мови та літератури у
закладах загальної середньої освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3. Про підсумки організації відпочинку, оздоровлення та змістовного
дозвілля дітей під час зимових канікул

Шабаль М.С. – методист МК

4.Про реєстрацію учнів на ЗНО-2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст

5.Про підключення закладів дошкільної освіти до ІСУО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

6. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Про підсумки ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових Лохоня Л.Л. – завідувач МК
дисциплін

Лютий

Березень

2. Про виконання навчальними закладами заходів з енергозбереження

Докашенко А.В. – бухгалтер

3. Про хід атестації педпрацівників, підготовку та проведення засідань
шкільних атестаційних комісій

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4. Про стан реєстрації учнів на ЗНО-2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про стан викладання української мови та літератури у закладах освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

5. Різне

Працівники відділу освіти та РМК

1. Про закінчення опалювального сезону 2018-2019 н.р.

Іванченко А.В. – начальник

2. Про дотримання атестаційними комісіями Типового положення про
атестацію педагогічних працівників

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Квітень

Травень

Червень

Вересень

3. Про організацію та проведення весняних канікул

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4. Про підготовку закладів освіти та педагогічних працівників до
впровадження нового державного стандарту у початковій школі

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

5. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Про порядок та особливості організованого закінчення навчального
року, проведення ДПА та підсумкових контрольних робіт

Чабанова Л.В. – спеціаліст

2. Про підготовку навчальних закладів до організації та проведення
оздоровчої кампанії влітку 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

3. Про організацію та проведення Дня цивільного захисту у навчальних
закладах району

Шабаль М.С. – методист МК

4. Про організацію та проведення Тижня охорони праці в навчальних
закладах району

Шабаль М.С. – методист МК

5. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

6. Про організацію і проведення літнього оздоровлення дітей у ДНЗ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

7. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Про виконання навчальних програм у закладах освіти у 2018/2019 н.р.
та формування робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

2. Про підготовку закладів освіти до роботи у новому 2019-2020 н.р. та в
осінньо-зимовий період

Іванченко А.В. – начальник відділу

3. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Про організоване завершення навчального року в закладах освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

2. Про підсумки проведення ДПА у 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3. Про стан забезпечення кабінетів 1 класів на 2019-2020 н.р.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Про підсумки набору учнів до 1-х та 10-х класів та формування мережі

Чабанова Л.В. – спеціаліст

навчальних закладів на 2019/2020н.р

Жовтень

Листопад

Грудень

2. Про організацію індивідуального навчання в закладах освіти ОТГ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3. Про кількісний та якісний склад педагогічних працівників закладів
освіти ОТГ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4. Соціальний захист учасників освітнього процесу

Чабанова Л.В. – спеціаліст

5.Про організацію харчування в закладах освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

6. Про стан охоплення дітей ОТГ дошкільною освітою

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

7. Про організацію та стан функціонування системи «ІСУО»

Чабанова Л.В. – спеціаліст

8. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Про підсумки вивчення стану контролю та керівництва в закладах
освіти

Іванченко А.В. – начальник відділу

2. Про організацію та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3. Про створення безпечних умов під час занять фізичною культурою у
спортивних залах та на спортивних майданчиках закладів освіти

Шабаль М.С. – методист МК

4. Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в закладах освіти під час
роботи в осінньо-зимовий період

Іванченко А.В. – начальник відділу

5. Про підсумки проведення конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

6. Різне

Працівники відділу освіти та РМК

1. Про відповідальність керівників закладів освіти за правильність
заповнення документів про освіту, класних журналів, особових справ,
алфавітних книг, табелів успішності, книг видачі документів про освіту

Чабанова Л.В. – спеціаліст

2. Про вивчення стану викладання предметів природничого циклу:
біології, екології, рідного краю

Чабанова Л.В. – спеціаліст

1. Про результати роботи галузі «Освіта» за 2019 рік та визначення

Іванченко А.В. – начальник відділу

завдань на 2020 рік.
2. Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3. Про підготовку та проведення новорічних та різдвяних заходів,
організацію дозвілля дітей під час зимових канікул, дотримання норм
безпеки життєдіяльності та охорони праці під час проведення масових
заходів у канікулярний період

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4. Про організацію та проведення новорічних ранків у закладах освіти

Шабаль М.С. – методист МК

5. Різне

Працівники відділу освіти та МК

НАРАДИ ЗАСТУПНИКІВ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дата
проведення

січень

лютий

березень

квітень

Зміст

Відповідальні

Про організацію методичної роботи у 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Результати участі учнів району у І-ІІ етапах предметних наукових конкурсів,
змагань, турнірів у І семестрі 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Коригування планів роботи на ІІ семестр 2018/2019 н.р.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Організація роботи щодо якісного проведення ЗНО. Реєстрація

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про хід атестації педагогічних працівників у 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Результати участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація роботи щодо якісного проведення ЗНО. Результати реєстрації

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Організація та координація діяльності закладів освіти з питань підготовки та
проведення ДПА у 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про підготовку до підсумкового засідання атестаційної комісії ІІ рівня

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Підсумки атестації педагогічних працівників у 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про підготовку до ДПА/ЗНО у 2019 році

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Організація та координація діяльності закладів освіти з питань підготовки та
проведення ДПА у 2018/2019 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

СЕРПЕНЬ Про моніторинг мережі навчальних кабінетів у закладах освіти ОТГ
(секційні) Методичні рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін та організації

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Методисти МК

роботи за напрямками у 2019/2020 н.р.

жовтень

листопад

Організація діяльності закладів освіти ОТГ щодо курсової перепідготовки
педагогічних працівників

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація роботи вчителів щодо підвищення результативності учнів під час
здачі ЗНО у 2019/2020 н.р.. Аналіз результативності учнів на ЗНО-2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про вивчення стану організації роботи щодо функціонування системи «ІСУО» у
вересні 2019 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про стан організації роботи педагогічних працівників із талановитими та
обдарованими учнями

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Вивчення стану діяльності шкільних інтернет-ресурсів, проведення конкурсу на
кращий веб-сайт закладу освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Організація та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про організацію атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація та проведення фахових конкурсів у 2019/2020 н.р..

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про хід ІІ етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про розгляд матеріалів педагогічних працівників, що претендують на присвоєння
вищої категорії та звання «учитель-методист»

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

НАРАДИ ЗАСТУПНИКІВ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ

Дата
проведення

Зміст
Національне виховання учнів: регіональний аспект

ЛЮТИЙ

Виконання обласної програми національно-патріотичного виховання
Влаштування на навчання випускників окремих пільгових категорій

ТРАВЕНЬ

Організація оздоровлення та відпочинку влітку 2019 року
Організація та проведення екскурсій

Відповідальні
Чабанова Л.В. – спеціаліст,
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Шабаль М.С. – методист МК
Чабанова Л.В. – спеціаліст,
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація виховної роботи у ЗЗСО в 2019/2020 н.р.
СЕРПЕНЬ

Забезпечення управлінської діяльності: внутрішкільний контроль,
інформаційно-звітна діяльність
Оформлення документації з питань виховної роботи

Чабанова Л.В. – спеціаліст,
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Співпраця закладу освіти із позашкільними установами
Стан виконання наказів Департаменту освіти і науки ОДА та відділу освіти
ЖОВТЕНЬ Хотінської селищної ради
Діяльність органів учнівського самоврядування

Чабанова Л.В. – спеціаліст,
Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Дотримання законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та
бездоглядності серед учнів ЗЗСО
ГРУДЕНЬ

Організація роботи з питань правового виховання учнівської молоді
Спільні дії педколективу та психологічної служби з питань попередження
правопорушень
Організація змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул

Чабанова Л.В. – спеціаліст,
Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Шабаль М.С. – методист МК

НАУКОВІ, ІНСТРУКТИВНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

Місце проведення

Захід, цільова аудиторія

Термін

Відповідальні за
організацію та
проведення

Писарівська філія Хотінської
Школа молодого вчителя
спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів Хотінської селищної ради

Січень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Олексіївська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Хотінської
селищної ради

Практичний семінар для учителів
англійської мови закладів загальної
середньої освіти

Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Науково-практичний семінар для
учителів математики закладів загальної
середньої освіти

Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Кіндратівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Хотінської
селищної ради

Звіт – презентація учителів української
мови закладів загальної середньої освіти

Березень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Науково-практичний семінар для
учителів початкових класів закладів
загальної середньої освіти

Березень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Практичний семінар для вихователів
закладів дошкільної освіти

Квітень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Кіндратівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Хотінської
селищної ради

Звіт – презентація заступників директорів Травень
з навчально-виховної роботи

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа І-

Засідання круглого столу для вчителів

Лохоня Л.Л., завідувач

Травень

Відмітка
про
виконання

ІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

початкових класів

методичного кабінету

Методичний кабінет

Нарада керівників спільних методичних
об’єднань

Серпень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Практичний семінар для учителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти

Вересень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Олексіївська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Хотінської
селищної ради

Науково-практичний семінар для
учителів математики закладів загальної
середньої освіти

Жовтень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Кіндратівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Хотінської
селищної ради

Практичний семінар для вихователів
закладів дошкільної освіти

Жовтень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Звіт – презентація педагогіворганізаторів закладів загальної
середньої освіти

Листопад

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Спільні уроки на базі опорного закладу

Протягом Лохоня Л.Л., завідувач
року
методичного кабінету

Моніторинг якості викладання
дисциплін, професійної компетентності
вчителя

Протягом Лохоня Л.Л., завідувач
року
методичного кабінету

Дні методичної допомоги

Протягом Лохоня Л.Л., завідувач
року
методичного кабінету

Методичний кабінет
Методичний кабінет

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Термін
виконання

Відповідальні

Забезпечення підготовки на погодження нормативів споживання
енергоносіїв по закладах освіти на 2019 рік

01

Любименко В.М. – головний
бухгалтер

Участь у підготовці пропозицій до плану поточних та капітальних
ремонтів закладів освіти на 2019 рік

01

Працівники відділу освіти та
методичного кабінету

Здійснення контролю за станом використання лімітів

01

Докашенко А.В. – бухгалтер

Здійснення контролю за станом опалення в закладах освіти

02

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Зміст

Здійснення аналізу стану споживання та розрахунків за енергоносії у
закладах освіти

до
05.04.2019

Докашенко А.В. – бухгалтер

Підготовка наказу «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів
освіти до роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий
період 2019/2020 років»

до
10.04.2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Узагальнення заходів з підготовки закладів освіти до нового 2019/2020
навчального року та опалювального сезону у навчальних закладах
району

до
10.05.2019

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Забезпечення проведення ремонтних робіт та виконання заходів щодо
підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період:
ремонтів внутрішніх систем опалення, ревізії сантехнічного обладнання
та обмурівки котлів в котельнях, ремонтів спортивних залів,
проведення зовнішніх ремонтів приміщень, ремонтів дахів, замін котлів
у котельнях

06

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Забезпечення проведення ремонтних робіт та виконання заходів щодо

07

Іванченко А.В. – начальник

Відмітка
про
виконання

підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період:
ремонту внутрішніх систем опалення, ревізія сантехнічного обладнання
та обмурівки котлів в котельнях, ремонтів спортивних залів,
проведення зовнішніх ремонтів приміщень, ремонт дахів, замін котлів у
котельнях (за потребою), накопичення палива для роботи у кількості не
менше 50% від річної потреби.

відділу освіти

Вивчення стану проведення ремонтних робіт та виконання заходів
щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період

08

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Вивчення стану виконання ремонтних робіт та забезпечення паливом
закладів освіти

до
03.09.2017

Чабанова Л.В. – спеціаліст

09

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Підготовка узагальненої інформації про хід ремонтних робіт та
забезпечення паливом закладів освіти на розгляд колегії відділу освіти.

до 10.2018

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Аналіз споживання та вивчення стану розрахунків за енергоносії у
закладах освіти

до
25.10.2017

Докашенко А.В. – бухгалтер

Вивчення стану використання лімітів в закладах освіти

10

Докашенко А.В. – бухгалтер

Вивчення стану підготовки до опалювального періоду закладів освіти

10

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Вивчення стану опалення, забезпечення паливом закладів освіти,
дотримання ТБ під час евакуації в котельнях.

11

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Моніторинг стану опалювального періоду

12

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Розробка плану-графіку проведення ремонтних робіт, помісячних
графіків планово-попереджувальних ремонтів, визначення джерел та
обсягів їх фінансування на 2020 рік

12

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Забезпечення проведення ремонтних робіт, інтернет-підлючень,
телефонних комунікацій

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Зміст

Термін
виконання

Відповідальні

Підготовка річного звіту про травматизм під час освітнього
процесу

до
15.01.2019

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Підготовка наказу «Про організацію харчування дітей у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах»

до
15.01.2019

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Підготовка наказу про посилення контролю та безпеки організації
харчування у закладах освіти

02

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Здійснення аналізу забезпечення виконання вимог Закону України
«Про охорону праці» та Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах
освіти

до
20.02.2019

Шабаль М.С. – методист МК

Організація роботи закладів загальної середньої освіти щодо
забезпечення безпеки життєдіяльності під час весняних канікул

03

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Здійснення контролю за створенням безпечних умов перевезення
організованих груп дітей автомобільним транспортом за межі
району та області

03

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Організація та проведення заходів в рамках місячника охорони
праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

04

Шабаль М.С. – методист МК

Організація роботи закладів загальної середньої освіти з питань
забезпечення збереження життя і здоров'я дітей у літній період

до
25.05.2019

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Участь у семінарі - нараді для організаторів літнього відпочинку
учнів з питань організації безпечної роботи в таборах відпочинку
та оздоровлення системи освіти

до
25.05.2019

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Відмітка про
виконання

Здійснення аналізу ходу виконання комплексного плану дій щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя учасників
освітнього процесу у весняний період

до
25.05.2019

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Здійснення перевірки охорони праці та безпеки життєдіяльності
установ і закладів освіти з питань організації безпечної роботи в
таборах відпочинку та оздоровлення системи освіти

до
20.06.2019

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Здійснення контролю за підготовкою закладів освіти до нового
навчального року, забезпечення виконання вимог з охорони праці

08

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

Здійснення організаційних заходів щодо підготовки закладів освіти
до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 н.р. (навчання
операторів котелень, відповідальних осіб за газове та теплове
господарство)

09

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Підготовка наказу «Про посилення заходів з профілактики гострих
кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей дошкільних та
закладів загальної середньої освіти»

09

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Вивчення стану організації харчування дітей в закладах освіти та
забезпечення харчоблоків продуктами харчування

10

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Здійснення заходів щодо вивчення правил безпечної поведінки на
вулицях та дорогах, проведення тижня БЖД та дорожного руху

10-11

Шабаль М.С. – методист МК

Вивчення стану організації та проведення вибіркових відвідувань
закладів освіти з метою профілактики захворюваності дітей на
гострі кишкові інфекції

11

Чабанова Л.В. - спеціаліст

до
15.11.2019

Чабанова Л.В. - спеціаліст

12

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Організація роботи закладів освіти з питань забезпечення
збереження життя і здоров’я дітей у зимовий період
Підготовка наказу «Про заходи з БЖД та ОП під час зимових
канікул та новорічно-різдвяних свят»

МАСОВІ ЗАХОДИ,
РОБОТА З ОБДАРОВАННОЮ ТА ТАЛАНОВИТОЮ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Зміст
Організація участі учнів в конкурсах «Геліантус», «Колосок»,
«Бобер», «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник»

Термін
виконання
Відповідно до
наказів

Відповідальні

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Серпнева конференція працівників освіти ОТГ

08

Працівники відділу освіти,
методкабінету

Організація заходів (в т.ч. спортивних) присвячених річниці
Незалежності України

08

Директор ЦДЮМ,
Шабаль М.С. – методист МК

Організація та проведення турнірів з різних видів спорту, присвячених
Дню працівника фізичної культури і спорту

09

Директор ЦДЮМ,
Шабаль М.С. – методист МК

Організація та проведення урочистостей до Дня працівників освіти

10

Працівники відділу освіти,
методкабінету

Організація та проведення конкурсу на кращий веб-сайт навчального
закладу

10

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація та проведення І-ІІІ етапів Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.
Шевченка

10

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація участі гуртківців у проведенні змагань з воєнізованого
кросу присвяченому «Дню Українського козацтва»

10

Директор ЦДЮМ
Шабаль М.С. – методист МК

Координація проведення шкільних, організація та проведення ІІ етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

10-12

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація та проведення ІІ та ІІІ етапів XХ Міжнародного конкурсу

11

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Відмітка
про
виконання

знавців української мови ім. П. Яцика, навчально-методичний
супровід участі учнів у обласному етапі конкурсу
Організація участі представників команд закладів освіти Хотінської
селищної ради в районних та обласних спортивних змаганнях

Протягом
року

Шабаль М.С. – методист МК

Організація та проведення І етапу конкурсу «Учитель року»,
навчально-методичний супровід участі педагогів в обласному етапі
конкурсу «Учитель року»

12-01

Лохоня Л.Л – завідувач МК,
методисти РМК

Організація тренувальних зборів учнівської команди для участі в
обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін

01

Методисти МК

Організація та проведення стрільб з АК бойовими набоями,
навчально-польових зборів з учнями 11-х класів

04

Шабаль М.С. – методист МК

Організація та проведення військово-спортивного свята з нагоди
завершення навчання з предмету «Захист Вітчизни»

04

Шабаль М.С. – методист МК

Організація участі представників в районних та обласних змаганнях по
футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (зональна та фінальна
частини).

04

Директор ЦДЮМ

Організація Творчого звітного концерту та виставки творчих робіт
гуртківців Центру дітей, юнацтва та молоді до Дня захисту дітей

06

Директор ЦДЮМ

Участь у святкових заходах до Дня Конституції України

06

Директор ЦДЮМ

Організація та проведення спортивних заходів до Дня захисту дітей

06

Директор ЦДЮМ

