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ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА 2018 Н.Р.
У 2019 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 2019 рік
виконаний.
По відділу освіти видано 173 виробничих накази.

освіту, 2 працівники – базову вищу, 1 педагог – середню
спеціальну.
За освітньо-кваліфікаційним рівнем:
- «спеціалісти вищої категорії» - 23;
- «спеціаліст І категорії» - 23;
- «спеціаліст ІІ категорії» – 12;
- «спеціаліст» - 11.
Із загальної кількості педагогічних працівників: 1
педагог має звання «учитель-методист», 8 педагогів мають
звання - «Старший учитель».
У закладах загальної середньої освіти Хотінської
селищної ради працює 4 вчителя зі стажем роботи до 3-х
років (6 %), від 3 до 10 років - 10 (14 %), від 10 до 20 років 14 (20 %), 41 педагогічний працівник має стаж роботи більше
20 років (59 %.).
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 освіти педагогічними кадрами та раціональним
розподілом навчального навантаження.
Зростанню рівня педагогічної майстерності освітян
сприяють курси підвищення кваліфікації, для проходження

Кадрове забезпечення
Методичним кабінетом відділу освіти проводиться
значна робота щодо покращення кадрового забезпечення
освітнього процесу в закладах освіти Хотінської селищної
ради.
Кадрова політика здійснюється планово і сприяє
позитивним зрушенням у роботі освітянської галузі. Із 69
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
Хотінської селищної ради, 66 педагогів мають закінчену вищу
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яких створено відповідні умови. Так, протягом 2019 року
курсову перепідготовку пройшли 64 педагоги, а саме:
- курси за вибором – 21;
- курси за очно-дистанційною формою навчання – 17;
- курси за очною формою навчання – 6;
- експрес-курси – 7;
- курси підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти у
зв’язку із запровадженням Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» у ІІ півріччі
2019 року – 13.
Зміцненню та покращенню кадрового потенціалу освітян
Хотінської ОТГ сприяє чітка організація атестації.
У 2019 році
проатестовано 15 педпрацівників (10 –
атестаційною комісією І рівня, 5 – атестаційною комісією ІІ
рівня), що складає близько 22 % від загальної кількості
працюючих. Із них:
- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії» – 4;
- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст I
категорії» – 4;
- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІI
категорії» – 5;
- встановлено
педагогічне
звання
«Старший
учитель» – 2.

визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює
належні умови для її здобуття.
У цих умовах дошкільні заклади освіти Хотінської ОТГ
повинні набути нового статусу, розширити свої функції, стати
обов’язковими для відвідування дітьми, особливо старшого
дошкільного віку.
Створення в кожному закладі сприятливого середовища,
спрямованого на збереження здоров’я дітей, формування
здорової особистості – головне завдання, яке стоїть перед
відділом освіти та закладами освіти Хотінської ОТГ.
Дошкілля Хотінської ОТГ – це мережа, що нараховує
3 заклади дошкільної освіти та 2 дошкільні підрозділи філій
опорної школи.
Із загальної кількості дитячого населення, що підлягає
охопленню дошкільною освітою, різними формами
дошкільної освіти охоплено 93%.
На 100 місцях в середньому виховувалося 47 дітей.
Усі діти п’ятирічного віку залучені до різних форм здобуття
дошкільної освіти.
У дошкільних установах функціонували 10 груп, з яких 2
для дітей раннього (до 3-х років) віку, 3 групи середні, 3
старших і 2 – різновікові (у філіях опорного закладу).
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
особистісно-зорієнтований підхід не тільки в роботі з дітьми,
а й з батьками, використовуючи принцип активної взаємодії
закладу дошкільної освіти і сім’ї. Основними векторами цієї

Дошкільна освіта
Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою
частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава
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роботи є залучення батьків та інших членів родин вихованців
до участі в освітньому процесі закладу, групи та їх медикопсихолого-педагогічна просвіта.

було організовано інклюзивне навчання для 1 дитини з
особливими освітніми потребами.
ДПА/ЗНО

Загальна середня освіта

В 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні
взяли участь 21 випускник закладів загальної середньої освіти
Хотінської селищної ради.
Уже третій рік поспіль результати зовнішнього
незалежного оцінювання випускників закладів повної
загальної середньої освіти поточного року з трьох навчальних
предметів (українська мова і література (українська мова),
математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ
століття), а також з навчального предмета за вибором
випускника, зокрема математика або історія України)
зараховуються як результати державної підсумкової атестації
(далі – ДПА).

Обов'язковою основною складовою безперервної освіти є
загальна середня освіта. Повноцінний і всебічний розвиток
особистості школяра може забезпечити лише якісна шкільна
освіта, а це ставить завдання максимально наблизити
навчання дитини до конкретних її здібностей. Ми маємо
допомогти дитині пізнати себе, розвинути свої таланти, щоб у
дорослому житті вона була здатна самореалізуватися.
У 2019 році мережа закладів загальної середньої освіти
складала один спеціалізований заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів, який є опорною школою і має 2 філії, дві
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, три заклади дошкільної
освіти.
Рівень завантаженості закладів загальної середньої
освіти 38%. Один із шляхів подолання цієї проблеми є
оптимізація закладів освіти.
У 2018-2019 навчальному році в закладах загальної
середньої освіти Хотінської ОТГ навчалося 421 учень.
Початкова ланка поповнилась 48 першокласниками, у 10-11
класах навчалося 32 учні.
Індивідуальною формою навчання було охоплено 15
дітей, що становить 4 % від загальної кількості школярів,
в тому числі за станом здоров’я – 2 дитини. Було забезпечено
реалізацію заходів з впровадження інклюзивного навчання.
Так, у Кіндратівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

Так у 2019 році випускники закладів загальної середньої освіти Хотінської
селищної ради складали ЗНО/ДПА з таких предметів:

Заклад ЗСО
Хотінська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст..
Кіндратівська
загальноосвітн
я школа І-ІІІ ст
Олексіївська
загальноосвітн
я школа І-ІІІ ст.
Всього
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Всього Укр. Мате- Історія Геогра Біо- Фізика
учнів 11 мова матика України -фія
логія
класів
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8

8
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7

7

0

7
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2
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6

6

1
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0
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9

19

6
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У 2019 році збільшилась кількість учнів, які не подолали
поріг «склав/не склав» по ОТГ – 19%, середній показник 11,3%
 українська мова – 4 учні (19%, ) у 2018 році – 1 учень
(4%) (серед 29 ОТГ – 21)
 математика – 2 учні (22%) у 2018 році – 0 учнів; (серед
29 ОТГ – 23);
 історія України – 2 учні (11%,) у 2018 році – 0 учнів
(серед 29 ОТГ – 26);
 географія – 1 учень (17%) у 2018 році – 0 учнів (серед
29 ОТГ – 28);
 біологія – 3 учні (38%) у 2018 році – 0 учнів (серед 29
ОТГ – 27).

Учнів, які отримали високі результати (195-200 балів) у
2019 році не має.
Зауважимо, що розбіжність з річними оцінками не дуже
велика, учні з більшості предметів підтвердили свої знання:
Українська мова та література
Українська мова та література є обов’язковим
предметом, її складали 21 випускник.
Кіндратівська ЗОШ: 4 учні підтвердили свої оцінки
(54%), 1 учень не подолав поріг «склав/не склав» (14%), 2
учні отримали на один бал нижчий за річну, якість знань
склала 14%.
Олексіївська ЗОШ: 3 учні підтвердили свої знання (50%),
3 учні не подолали поріг «склав/не склав», якість знань17%.
Хотінська СШ: 4 учні підтвердили свої знання (50%), 1
учень не подолав поріг «склав/не склав»(13%), якість знань
50%.
Історія України
Історію України складали 19 учнів, що становить 90%
всіх учнів (2018 рік – 75%)
Кіндратівська ЗОШ: 3 учні підтвердили свої оцінки
(43%), 4 учні отримали на оцінки вищі за річну, якість знань
склала 57%.
Олексіївська ЗОШ: 1 учень підтвердив свої знання (17%),
1 учень не подолав поріг «склав/не склав» (17%), 4 учні
отримали на оцінки вищі за річну, якість знань 80%.
Хотінська СШ: 1 учень підтвердив свої знання (17%), 1
учень не подолав поріг «склав/не склав»(17%), якість знань
67%.
Математика

Кількість учнів по школам, які не подолали поріг «склав/не склав»:

К-ть учнів, Укр. Мате- Істор. Геогр Біол. Фіз.
що не
мова мат. Укр.
подолали поріг
Хотінська
1 учень - 3
спеціалізована предм.
1
2
1
0
0
школа І-ІІІ
1 учень – 1
ступенів
предм.
Кіндратівська
1 учень - 2
загальноосвітня
предм.
1
0
1
0
школа І-ІІІ
ступенів
Олексіївська
1 учень - 3
загальноосвітня предм.
школа І-ІІІ
1 учень – 2
3
0
1
3
ступенів
предм.
2 учні по 1
предм.
Всього
7 учнів
4
2
2
1
3
0

Заклад ЗСО
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Математику складали 9 учнів (43%), у минулому 2018
році – 58%.
Учні Кіндратівської ЗОШ не вибрали математику на
ЗНО та ДПА.
Олексіївська ЗОШ: математику складав 1 учень, отримав
оцінку нижчу за річну, якість знань - 0%.
Хотінська СШ: 1 учень підтвердив свої знання (13%), 2
учні не подолали поріг «склав/не склав»(25%), якість знань
67%.
Географія
Географію складали 6 учнів, що становить 29% всіх
учнів (2018 рік – 21%)
Кіндратівська ЗОШ: 2 учні підтвердили свої оцінки
(40%), 1 учень не подолав поріг «склав/не склав» (20%), 2
учні отримали на оцінки нижчі за річну, якість знань склала
20%.
Олексіївська ЗОШ: учні не складали географію як ЗНО
чи ДПА.
Хотінська СШ: 1 учень підтвердив свої знання (100%),
якість знань 100%.
Біологія
Біологію складали 8 учнів (38%), у минулому 2018 році –
33%.
Кіндратівська ЗОШ: географію складали 2 учні, які не
підтвердили свої знання, якість – 0 %.
Олексіївська ЗОШ: 3 учні підтвердили свої оцінки
(50%), 3 учні не подолали поріг «склав/не склав» (50%),
якість знань - 17%.
Учні Хотінської СШ не складали біологію.

Фізику складала 1 учениця Хотінської СШ, яка не
підтвердила річну оцінку, якість знань – 100%.
Методична робота
У 2019 році методичний кабінет спрямовував свою
діяльність на виконання проблеми «Розвиток професійної
компетентності педагога, як умова забезпечення ефективності
та якості освіти «Забезпечення якісної освіти шляхом
формування інноваційної культури педагога як важливого
чинника в реалізації державних стандартів, формуванні
національно свідомої, творчої, життєво компетентної
особистості»
Для реалізації даної мети були визначені такі завдання:
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з
питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;
- апробація та введення нових освітніх технологій і систем;
- підвищення рівня методологічної підготовки, перенесення
акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
всебічний розвиток творчих здібностей педагогів,
формування в них навичок самостійної науководослідницької роботи;
створення колективу однодумців, позитивного
психологічного мікроклімату в педагогічних колективах;
- стимулювання ініціативи та творчості.
Колективне керівництво методичною роботою
здійснювала
методична
рада,
на
засіданнях
якої
обговорювались плани роботи міжшкільних методичних
об’єднань, інформація про підсумки проведення моніторингу
стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів,
підсумки проведення предметних олімпіад, конкурсу
7

«Учитель року», заслуховувались творчі звіти учителів, які
атестуються на присвоєння педагогічних звань, звіти
методистів про підсумки методичної роботи, обговорювались
методичні доробки педагогічних працівників. 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.
Протягом 2019 року повноцінно функціонували
міжшкільні методичні об’єднання вчителів - предметників,
школа молодого вчителя, семінари - практикуми, творчі групи
та інші форми методичної роботи.
В своїй роботі вчителі міжшкільних методичних
об’єднань використовують інноваційні педагогічні технології:
- здоров’язберігаючі;
- інформаційні;
- особистісно-орієнтовані;
- ігрові;
- інтерактивні;
- технологія групової діяльності.
Використання інноваційних технологій не є самоціллю,
це інструмент для формування ключових компетентностей
учня, досягнення завдань сучасної освіти.
Велика увага в роботі методичних об’єднань відводиться
на ознайомлення учителів з методикою впровадження та
використання ІКТ в освітньому процесі, на застосування
ігрових технологій навчання, розвивального навчання тощо.
Більшість засідань ММО проводились з застосуванням
нестандартних форм, таких як:

-

методичний діалог;
відкриті перегляди;
педагогічний калейдоскоп;
ділова гра;
методичний експеримент;
відео-уроки.
Впродовж 2019 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.
Відповідно до плану роботи методичного кабінету
відділу освіти, методистами МК у 2019 році було проведено
організаційно-методичне забезпечення діяльності всіх форм
методичної роботи. Діяли міжшкільні інтегровані методичні
об’єднання, заняття «Школи молодого вчителя», засідання
методичної ради МК, засідання творчої групи, готувалися
проекти наказів і методичні рекомендації. Здійснювалися
виїзди у ЗЗСО, ЗДО, проводилися індивідуальні консультації,
огляди навчальних кабінетів та методичних кабінетів ЗЗСО,
відвідувалися відкриті уроки. Протягом року проводились
інструктивно-методичні наради керівників закладів освіти та
заступників директорів шкіл із навчально-виховної та
виховної роботи, проведено семінари.
Заклади дошкільної освіти прийняли активну участь у І
етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності
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педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля».
Матеріали переможця І етапу обласного фестивалю-огляду
фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти
«Світ дошкілля»
Білокур Яни Вікторівни, вихователя
Хотінського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
«Струмочок» Хотінської селищної ради Сумського району
Сумської області у номінації «Сучасне середовище закладу
дошкільної освіти для дітей раннього віку» було
представлено для участі у ІI етапі обласного фестивалюогляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної
освіти «Світ дошкілля».
Вихователі закладів дошкільної освіти також прийняли
участь у І та II етапах виставки-огляду кращих методичних
розробок педагогічних працівників закладів дошкільної
освіти у 2019 році. Матеріали переможця ІI етапу виставкиогляду Шапаренко Людмили Миколаївни, вихователя
Кіндратівського дошкільного навчального закладу (ясласадок) «Вербиченька» Хотінської селищної ради Сумського
району Сумської області на тему «Статеве виховання дітей
старшого дошкільного віку» було представлено для участі у
III етапі виставки-огляду кращих методичних розробок
педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у 2019
році.

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 14 навчальних
предметів для учнів 6 – 11 класів.
Відповідно до Угоди по співпрацю між ОТГ Сумського
району, в 2018/2019 навчальному році було організовано
проведення ІІ етапу олімпіад, які виявили рівень знань
інтелектуально здібних, обдарованих і талановитих учнів та
результативність управлінської, методичної, психологічної,
педагогічної діяльностей із зазначеного напрямку.
У ІІ етапі олімпіад взяли участь 83 учасника із 3 закладів
загальної середньої освіти та 1 філії опорної школи
Хотінської селищної ради (що на 14 учасників більше ніж у
минулому навчальному році), з яких 50 ( 60 %) – учні міських
шкіл, 33 (40 %) – учні сільських шкіл.
Згідно з рішенням журі та оргкомітету переможцями
визнано 33 учні Хотінської селищної ради.
З них 26 учнів ЗЗСО міста (79 %), 7 – учні сільських
шкіл (21 %). Аналіз результатів ІІ етапу олімпіад показав, що
40 % учасників упорались із запропонованими завданнями,
виявили високу теоретичну підготовку, вміння відстоювати
власну думку та застосовувати свої знання в нестандартних
умовах і ситуаціях.
Відповідно можна зробити висновок, що педагогічні
колективи та адміністрації закладів освіти провели належну
роботу щодо залучення та відбору здібних дітей до участі у ІІ
етапі олімпіад.
Найбільш масовими виявились олімпіади з хімії,
математики та історії, а найменш масовими – з німецької
мови, англійської мови та географії. У олімпіаді з астрономії
та екології не взяло участь жодного учня, що свідчить про
низький рівень викладання цих предметів у закладах освіти.

Робота з обдарованими учнями
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого
потенціалу обдарованої молоді з жовтня 2018 року по лютий
2019 року заклади загальної середньої освіти Хотінської
селищної ради прийняли участь у проведенні I, II та III етапів
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Хочеться відмітити, що окремі учні – члени команд одержали
досить високі бали, що свідчить про високий рівень
можливостей, наявність ефективної системи роботи з
обдарованими дітьми у закладі та відповідального ставлення
при підготовці учнів до олімпіад. Це учні Хотінської
спеціалізованої школи I-III ступенів (з української мови та
літератури, біології, математики, історії, хімії, фізики та
інформаційних технологій), Писарівської філії Хотінської
спеціалізованої школи I-III ступенів (з англійської мови та
хімії), Кіндратівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
(з історії та правознавства), Олексіївської загальноосвітньої
школи I-III ступенів (з біології).
У ІІI етапі олімпіад взяли участь 8 учнів із 3 закладів
загальної середньої освіти та 1 філії опорної школи. Призових
місць учні не отримали. Найменшу кількість балів набрали з
математики, фізики та біології.
Аналіз результатів ІІ та III етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад засвідчує ряд проблем і суттєвих
недоліків у підготовці учнів до інтелектуальних змагань.
Частина учасників недостатньо засвоїла програмовий
матеріал, має низький рівень дослідницьких здібностей, не
вміє використовувати теоретичні знання на практиці,
аргументовано висловлювати свою думку. Найскладнішими
для учасників залишаються завдання творчого характеру, які
потребують синтезу знань, самостійної роботи та
неординарного мислення.

розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову
протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими
проблемами, творити себе і оточуючий світ.
Зусилля педагогічних колективів 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.
З метою національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської молоді, реалізації Концепції з національнопатріотичного виховання, Обласної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки
по відділу освіту Хотінської селищної ради видано наказ від
20.08.2018 № 90-ОД «Про план заходів національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки».
У рамках виконання Концепції 03 травня 2019 року серед
закладів загальної середньої освіти Хотінської селищної ради
було проведено І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (наказ від
20.03.2019 № 33-ОД «Про проведення у 2018/2019 н.р. І етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»). У грі «Джура» взяли участь рої із
Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, Писарівської
філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів,
Кіндратівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Учасники ходили строєм, співали пісні, виконували медичні
завдання, перетягували линву. Юні джури показали також
неабиякі знання з історії українського козацтва.

Виховна робота
Основною метою педагогічних працівників у вихованні
учнів є формування громадянина, патріота, інтелектуально
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В кожному закладі освіти державна символіка
встановлена у загальнодоступному, естетично оформленому
місці, куточки державної символіки облаштовані в кожному
навчальному кабінеті.
Державна символіка в обов'язковому порядку
застосовується при проведенні урочистих заходів (свято
Першого та Останнього дзвоника,
вручення атестатів,
свідоцтв, тощо), державних і національних свят, при
виконанні відповідних розпоряджень органів влади.
Щопонеділка навчальний тиждень розпочинається з
виконання Державного Гімну України учнями та вчителями
школи на загальношкільній лінійці.
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 в
закладах загальної середньої освіти проводяться різноманітні
класні години, бесіди, тренінги «За здоровий спосіб життя» та
ін. Щорічно з метою популяризації та пропаганди серед учнів
та молоді здорового способу життя, запобігання негативним
проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримки
талановитої молоді в закладах освіти Хотінської ОТГ
проходить конкурс «Молодь обирає здоров’я».
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. В закладах
освіти організовується робота згідно до наказів відділу освіти:
від 20.11.2017 № 82-ОД «Про організацію роботи з
профілактики дитячої злочинності та правопорушень в 20172018 н.р.», від 24.04.2017 № 28-ОД «Про проведення тижня
правових знань», від 09.10.2018 «Про затвердження заходів
щодо проведення в закладах освіти Хотінської ОТГ у 2018
році Всеукраїнського тижня права». Відділ освіти тісно
взаємодіє з правоохоронними органами та організовує
зустрічі та екскурсії до ГУНП у Сумській області до м. Суми
(наказ від 14.11.2018 № 129-ОД «Про організацію поїздки
учнів ЗЗСО Хотінської с/р до ГУНП у Сумській області до м.
Суми»). Постійно проводяться спільні рейди працівників
закладів освіти та працівників правоохоронних органів, так
кожного року у вересні проходить рейд «Урок». Як результат:
всі діти з 1 вересня приступають до навчання, дітей, які не
відвідують заклади освіти без поважних причин не має. В
закладах освіти та у відділі освіти є банк даних учнів та
родин, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Так
станом на 01.09.2019 року у школах навчається 7 учнів із 4
неблагонадійних (деструктивних) сімей, 16 дітей із 9 сімей,
які опинилися в складних життєвих обставинах. Ці діти та
сім’ї під постійною увагою педагогів, діти залучаються до
позаурочної роботи, до роботи гуртків.
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Відділом освіти щоквартально аналізується стан
учнівської злочинності. У 2018-2019 н.р. та станом на
28.12.2019 учні із закладів освіти Хотінської селищної ради
на обліку поліції не перебувають.
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 усіх закладах
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 342 учня що
становить 82% 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
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».
З метою популяризації духовних та моральних надбань,
консолідації зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток
особистості, здатної забезпечити країні гідне місце в
цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської
позиції та соціально-правової активності учнівської та
студентської молоді, створення умов для прояву патріотизму,
високих моральних цінностей, готовності до захисту України,
забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності в закладах загальної середньої освіти з 26
березня 2019 по 08 квітня 2019 року було проведено І етап
Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». На І етап
Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» було
представлено 5 робіт із трьох закладів загальної середньої
освіти. Групова робота учнів Олексіївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів з екологічного напряму, відеосюжет
«Піклуємося і пізнаємо природу разом» (керівник Берлет
М.С.) зайняла І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
«Моральний вчинок».
Відділом освіти Хотінської селищної ради проводиться
робота по організаційно-практичним заходам щодо розвитку
фізичної культури і спорту.
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Діяльність закладів освіти спрямована на збереження
здоров‘я учнів, формування в них навичок здорового способу
життя та досягнення необхідного рівня фізичного виховання
та фізкультурно-оздоровчої роботи. Працює методичне
об’єднання вчителів фізичної культури. Використовуються
різноманітні форми методичної роботи: семінари практикуми,
відкриті уроки, позакласні заходи.
Секційною роботою охоплено 154 учня.
Приділяється увага покращенню матеріально-спортивної
бази у закладах загальної середньої освіти. У 2019 році
облаштовано приміщення для заняття фізичною культурою в
Писарівській філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів.
Команди закладів загальної середньої освіти приймали
участь у районних комплексних спортивно-масових заходах
школярів, які проводились протягом навчального року і
включали одинадцять видів змагань. Маємо такі результати:
- І місце в районних фінальних змаганнях серед школярів по
футболу (юнаки) – Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів;
- ІІ місце в змаганнях
«Старти надій» - Хотінська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;
- ІІІ місце в змаганнях з легкоатлетичного чотириборства Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;
- ІІ місце «Шкіряний м’яч» вікова група 2005 року
народження і молодші (об’єднана команда Хотінської
селищної ради).
Учні ЗЗСО Хотінської селищної ради в складі команди
Сумського району протягом навчального року брали активну

участь в XXYІІ обласних комплексних спортивних іграх
школярів, а саме:
- Сорока Настя учениця Хотінської СШ в складі збірної
Сумського району посіла І місце в змаганнях з
легкоатлетичного чотириборства та ІІІ місце в
змаганнях з легкої атлетики;
- Колодченко Анастасія учениця Кіндратівської ЗОШ в
складі збірної Сумського району посіла І місце в
змаганнях з футзалу серед дівчат;
- Дегтярьов Володимир, Сенченко Ярослав учні
Кіндратівської ЗОШ в складі збірної Сумського району
зайняли ІІ місце з волейболу серед юнаків та футболу
серед юнаків. В загальному заліку збірна посіла І місце.
Для
популяризації
фізкультурно-оздоровчої
та
спортивної роботи, залучення більшої кількості дітей громади
до занять фізичною культурою і спортом, у громаді
забезпечено проведення змагань з футболу, волейболу, шахів,
шашок, футзалу, баскетболу, настільного тенісу.
На проведення спортивно масових заходів (змагань) у
поточному році витрачено 21 тис. грн. На придбання
спортивного інвентарю та спортивної форми витрачено 12
тис. грн.
Велика роль закладами освіти приділяється екологічному
вихованні учнів.
Щороку всі заклади освіти приймають активну участь в
акції «За чисте довкілля» (наказ від 05.04.2017 № 18-ОД «Про
проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня
благоустрою території населених пунктів об’єднаної
територіальної громади»). З 21 березня до 25 квітня 2019
року, з метою підвищення рівня усвідомлення школярами
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ролі та значення лісу в житті людини, ознайомлення та
безпосередньої участі учнівської молоді у створенні нових
лісових насаджень в закладах освіти Хотінської селищної
ради пройшла Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх
руках» (наказ від 26.03.2019 № 39-ОД «Про проведення
заходів у межах Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх
руках»).
У школах активно діє учнівське самоврядування, яке має
чітку структуру, в наявності плани роботи, протоколи
засідань. Учнівський актив систематично долучається до
проведення загальношкільних заходів, волонтерського руху
тощо. Волонтерські загони приймають участь у конкурсі
волонтерських загонів (наказ від 25.04.2018 № 53-ОД та від
26.03.2019 № 37-ОД
«Про проведення конкурсу
волонтерських загонів «Ветеран живе поруч»»).
Центр дітей, юнацтва та молоді відділу освіти Хотінської
селищної ради було створено рішенням двадцять шостої сесії
восьмого скликання від 16.11.2018 року «Про створення та
затвердження статуту, положення Центру дітей, юнацтва та
молоді відділу освіти Хотінської селищної ради Хотінської
об’єднаної територіальної громади Сумського району
Сумської області», з метою розвитку здібностей дітей та
учнівської молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної
культури і спорту, технічної та іншої творчості. Центр дітей,
юнацтва та молоді почав діяти з 04 січня 2019 року та було
виділено 4,5 ставки на гурткову роботу. Керівником було
призначено Стеценко Тетяну Валеріївну.
З 04 січня 2019 року діяли такі гуртки:
- Хореографія, керівник Щербина Надія Михайлівна,
навантаження 1 ставка (основний працівник);

- Футбол,
керівник
Шапаренко
Олексій
Володимирович, навантаження 1 ставка (основний
працівник);
- З умінням і фантазією, керівник Докашенко Марина
Миколаївна, навантаження 4 години (сумісник);
- Іграшки сувеніри, керівник Стеценко Тетяна
Валеріївна (продовжила Сорока Марина Сергіївна)
навантаження 4 години (сумісник).
За короткий строк роботи Центр дітей, юнацтва та
молоді має вже свої успіхи:
- Докашенко Марина підготувала переможця в обласному
конкурсі творчо обдарованих дітей і підлітків «Чарівні
барви Сумщини»;
- ІІ місце в змаганнях з футзалу хлопці 2005-2006 рік
народження;
- ІІ місце в області в змаганнях з футболу в складі збірної
команди Сумського району (Панфілов А., Попенака А.,
Сенченко Я., Дегтярьов В.)
- І місце в області в змаганнях з футзалу серед дівчат в
складі збірної команди Сумського району.
Учні закладів загальної середньої освіти приймали участь:
- обласний конкурс-виставка технічної творчості з
виготовлення макетів української садиб «Колиска
роду – українська хата» (наказ від 28.03.2019 № 40ОД «Про проведення І етапу обласного конкурсувиставки технічної творчості з виготовлення макетів
української садиб «Колиска роду – українська хата»);
- обласний конкурс сімейних дерев-родоводів «Нехай
квітує дерево родинне» (наказ від 20.03.2018 № 0-1ОД
«Про проведення І (заочного) етапу обласного
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конкурсу сімейних дерев-родоводів «Нехай квітує
дерево родинне»);
- Всеукраїнського
фестивалю
дружин
юних
пожежників (наказ від 11.03.2019 № 31-ОД «Про
проведення І етапу Всеукраїнського фестивалю
дружин юних пожежників у 2019 році»).
Завданням виховної роботи є 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.

Приділяється увага покращенню матеріально-спортивної
бази у закладах загальної середньої освіти. У 2019 році
облаштовано приміщення для заняття фізичною культурою в
Писарівській філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів.
Команди закладів загальної середньої освіти приймали
участь у районних комплексних спортивно-масових заходах
школярів. Заходи проводились протягом навчального року і
включали одинадцять видів змагань.
Проведено змагання з допризовної підготовки молоді.
Зайняли наступні місця:
- І місце в районних фінальних змаганнях серед школярів по
футболу (юнаки) – Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів;
- ІІ місце в змаганнях
«Старти надій» - Хотінська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;
- ІІІ місце в змаганнях з легкоатлетичного чотириборства Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;
- ІІ місце «Шкіряний м‘яч» вікова група 2005 року
народження і молодші (об’єднана команда Хотінської
селищної ради);
Учні ЗЗСО Хотінської селищної ради в складі команди
Сумського району протягом навчального року брали активну
участь в XXYІІ обласних комплексних спортивних іграх
школярів. В загальному заліку збірна посіла 1місце.
Для
популяризації
фізкультурно-оздоровчої
та
спортивної роботи, залучення більшої кількості дітей громади
до занять фізичною культурою і спортом, у громаді
забезпечено проведення змагань з футболу, волейболу, шахів,
шашок, футзалу, баскетболу, настільного тенісу.

Фізична культура
Відділом освіти Хотінської ОТГ проводиться робота
щодо розвитку фізичної культури і спорту.
Особливе занепокоєння сьогодні викликає здоров’я дітей,
значна кількість яких мають суттєві відхилення у фізичному
розвитку. За результатами медогляду до основної медичної
групи у 2019 році були віднесені 369 учень – 86,5%, до
підготовчої – 43 учнів – 10,1% , до спеціальної – 12 учнів –
2,7 % , звільнені 3 учня – 0,7%.
В громаді діяльність закладів освіти спрямована на
досягнення необхідного рівня фізичного виховання та
фізкультурно-оздоровчої роботи, збереження здоров’я учнів,
формування в них навичок здорового способу життя.
Секційною роботою охоплено 154 учня. Працює методичне
об’єднання вчителів фізичної культури. Використовуються
різноманітні форми методичної роботи: семінари практикуми,
відкриті уроки, позакласні заходи.

15

На проведення спортивно масових заходів (змагань) у
поточному році витрачено 21 тис. грн. На придбання
спортивного інвентарю та спортивної форми витрачено 12
тис. грн.
Для розвитку фізичної культури і спорту заклади освіти
мають спортивну базу: 3 спортивних зали, 2 футбольних
поля, 3 спортивних майданчиків з нестандартним
обладнанням. Щороку проводиться робота щодо їх
збереження та утримання в належному стані. Здійснено
поточні ремонти спортивних залів. Згідно плану роботи
методичного кабінету з викладачами фізичної культури
навчальних закладів проводяться семінари .
Викладачі фізичної культури вчасно проходять курси
підвищення кваліфікації в Сумському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти.
Залишається
проблемним
питанням
недостатньо
забезпечення інвентарем та обладнанням закладів освіти,
забезпечення спеціалістами по роботі фізичної культури та
спорту.
Соціальний захист

Всього у 2019 році було організовано підвіз 79 учнів,
за програмою «Шкільний автобус», та 7 педагогічних
працівників. Функціонували 3 шкільних автобуси, які були
закріплені, враховуючи потреби організації перевезення учнів
та педагогічних працівників, за Кіндратівською ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Олексіївською ЗОШ І-ІІІ ступенів та Хотінської СШ
І-ІІІ ступенів.
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.
В закладах освіти, згідно рішення двадцять восьмої сесії
восьмого скликання Хотінської селищної ради від 21 грудня
2018 року безкоштовним харчуванням у 2019 році забезпечені
такі категорії дітей: учні 1-4 класів, діти сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, діти з сімей учасників
АТО, діти із малозабезпечених сімей.
Так в закладах загальної середньої освіти безкоштовно
харчуються учні 1-4 класів – 179 (100%), діти сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування – 4 (100%), діти з сімей
учасників АТО – 18 (100%), діти із малозабезпечених сімей –
8 (100%). Вартість безкоштовного харчування на початок
2019 року складала 18-00 грн, а з 01 жовтня 2019 року 19-50
грн. В Хотінській СШ І-ІІІ ст.. організовано дієтичне

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.
В 2019 році на умовах співфінансування було
придбано шкільний автобус для опорного закладу Хотінської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.
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харчування для 6 учнів (100%), згідно наданих довідок від
медичних закладів.
У закладах дошкільної освіти безкоштовно харчуються
діти з сімей учасників
АТО – 5 (100%), діти із
малозабезпечених сімей – 5 (100%). За харчування дітей із
багатодітних сімей батьки сплачують 15% від загальної
вартості (25 дітей). Вартість безкоштовного харчування
становить 38 грн.
Всього гарячим харчуванням в закладах загальної
середньої освіти охоплено 395 учнів, що становить 93% від
всієї кількості учнів. За рахунок батьківської плати в
залежності від середньої вартості обіду на календарний
місяць вартість обіду складає близько 16 грн. (ціну узгоджено
на батьківських зборах, наявні протоколи батьківських
зборів).
В Хотінській СШ І-ІІІ ст.. та Кіндратівській ЗОШ І-ІІІ ст.
для учнів організовано додаткове харчування, вартість якого
становить до 3-00 грн.
Працівниками харчоблоку закладів освіти дотримуються
виконання вимог Постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 «Державні
санітарні правила і норми влаштування,
утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01».
Розроблені та погоджені в Сумському районному
управлінні Головного управління Держпродспоживслужби в
Сумській області Паспорти харчоблоків освітніх закладів.
Важливу роль в організації раціонального та безпечного
харчування учнів та вихованців відіграє належна матеріально
-технічна база харчоблоків закладів освіти. На даний час в

школах та садочках Хотінської селищної ради діє 8
харчоблоків.
Санітарно-гігієнічний
стан
харчоблоків
задовільний. Харчоблоки обладнані електричними плитами,
електроводонагрівачами, електром’ясорубками, вагами для
сирої
та для готової продукції, холодильниками,
з
морозильними камерами для зберігання м’ясних, рибних,
молочних продуктів та зберігання добових проб.
Залишається невирішеною проблема з ремонтом вентиляцій у
харчоблоках.
За кошти місцевого бюджету та спонсорські кошти у
2019 році придбано:
- Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст.: холодильник «Атлант»
(9500 грн.), електром’ясорубка (1800 грн.), електронні
ваги (2 шт. – 12060 грн.), 2 комплекти столового
посуду (5000 грн), спецодяг (4000 грн).
- Кіндратівська ЗОШ І-ІІ ст.: вогнегасник, комплект
одягу для працівників кухні.
- Хотінська СШ І-ІІІ ст.: електроплита, холодильник,
кухонний інвентар.
- Писарівська філія Хотінської СШ: заміна каналізації
(200000 грн).
- Кіндратівський ДНЗ «Вербиченька»: спецодяг,
кухонний посуд.
Всі харчоблоки забезпечені дезінфікуючими, миючими
засобами (Хлоросан, Манорм, Дезактин, Стериліум, сода
кальцінована) відповідно до санітарних вимог (в наявності
сертифікати
та
методичні
рекомендації
щодо
їх
застосування). Дані засоби зберігаються в окремо відведених
місцях.
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Систематично проводяться заходи із запобігання
проникнення шкідників (Договір № 9 від 02.01.2019 року між
ДУ»СОЛНЦ МОЗ» та відділом освіти Хотінської селищної
ради).
Постачання продовольчих товарів здійснюється різними
постачальниками у відповідності до проведених тендерних
процедур та заключених договорів. Продукти харчування та
продовольча сировина надходять до закладів освіти, в
основному, із супровідними документами, які свідчать про їх
походження та якість (сертифікати відповідності).
Сумським міськрайонним відділом ДУ «Сумський
обласний лабораторний центр МОЗ України» постійно
проводяться
дослідження проб готових страв за
мікробіологічними нормативами, змивів об’єктів довкілля на
вміст бактерій групи кишкової палички, обідів на повноту
вкладання харчових інгредієнтів у готові страви, відібраних
на харчоблоці:
- Олексіївська ЗОШ (березень 2019 року) - досліджувальні
проби відповідають нормативним документам;
- Хотінська СШ (жовтень) в 1 змиві ( дошка «м’ясо варене»)
висіяні бактерії групи кишкової палички, що складає 10 %
від загальної кількості досліджених змивів;
Олексіївський
ДНЗ
«Дюймовочка»
(квітень)
–
досліджування готової страви показали, що вміст жиру,
білків та вуглеводів в обіді нижче допустимих відхилень:
жиру (-48%), білків та вуглеводів (-35,8%). Калорійність обіду
– 39,6%.
На харчоблоках наявні та затверджені Інструкції з миття
посуду, інструкції з охорони праці для працівників їдальні,
посадові інструкції кухаря, комірника, підсобного працівника.

Працівники харчоблоку дотримуються інструкцій, правил
особистої гігієни, санітарних вимог до харчоблоку. Дані
інструкції знаходяться на харчоблоці біля робочих місць
працівників у вільному доступі.
У закладах освіти щомісячно аналізується виконання
натуральних норм харчування відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про
затвердження норм харчування в навчальних закладах». За
виконанням затвердженого набору продуктів медичною
сестрою
ведеться
«Журнал обліку виконання норм
харчування».
Норми харчування виконуються в середньому на 81%.
(Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст. - 94 %, Хотінська СШ І-ІІІ ст. –
96% (1-4 кл.), 68% (5-11 кл.), Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ст. –
72%, Писарівська філія Хотінської ЗОШ І-ІІІ ст.. – 73%,
Хотінський ДНЗ – 82%, Кіндратівський ДНЗ – 71%,
Олексіївський ДНЗ – 72%). Не виконуються норми по таким
продуктам як сметана, яйця, соки, риба та рибопродукти,
м'ясо та м’ясопродукти. Молоко як окремий продукт не
використовується в жодному закладі освіти. Найбільш
проблемним залишається питання щодо отримання учнями
фруктів, які нічим не замінюються.
Всі їдальні укомплектовані кваліфікованими кадрами
згідно з нормативними вимогами. Залишається невирішеним
кадрове забезпечення їдалень медичними працівниками.
Медичні сестри відсутні у Кіндратівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Кіндратівському ДНЗ «Вербиченька», Писарівській філії
Хотінської СШ.
З метою забезпечення дітей водою гарантованої якості,
для профілактики інфекційних захворювань та захворювань
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що викликані хлорорганічними сполуками в їдальні
Олексіївської ЗОШ використовуються кулери (вода ТОВ
«ЄКО Продукт»), відповідає вимогам, наявні сертифікати.
Протокол дослідження питної води № 315 від 13.08.2019
року-відповідає вимогам ДсанПІН 2.2.4-179-10, результат №
37 санітарно-мікробіологічного дослідження від 16.08.2019
року-відповідає НД.(ДУ «СОЛЦ МОЗУ»). В Кіндратівській
ЗОШ, Хотінській СШ, Писарівській філіх Хотінської СШ
водопостачання централізоване, холодна проточна вода з
артезіанської
свердловини
водонапірної
башти,
періодичність лабораторного контролю -2 рази на рік –
серпень, травень, результати – вода придатна для
приготування їжі (результат від 12.08.2019.). Діти в садочку
забезпечені кип’яченою водою.
У
закладах освіти оформлено постійно діючі
інформаційні стенди для батьків та учнів, який містить
щоденне меню з переліком страв і їх виходом, рекомендації
батькам та учням. Батьки учнів добре проінформовані з
питань організації харчування, якості їжі та санітарного стану
їдальні, періодично проводиться анкетування батьків та учнів
щодо якості організації гарячого харчування. Значна увага
приділялась в школі пропаганді правильного харчування
серед дітей та їхніх батьків. Для цього використовуються
різноманітні форми: лекції, батьківські збори, індивідуальні
бесіди, тематичні заняття, дегустування страв батьками учнів
школи. На сайті шкіл батьки також мають можливість
познайомитися з десятиденним та одноденним меню.

У закладах освіти Хотінської селищної ради працює один
вчитель-логопед на 1 ставку.
В 2019 року було направлено на психолого-педагогічне
вивчення 4 дітей з проблемами в розвитку:
- із загальними захворюваннями – 1
- з тяжкими порушеннями мовлення – 1
- 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 – 2.
Інклюзивним навчанням охоплено 2 дитини 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. Введено в штатні розписи 2 ставки асистента
вчителя. Створено ресурсну кімнату.
Всім учасникам освітнього процесу своєчасно надається
кваліфікована допомога щодо організації та проведення
інклюзивного навчання.

Інклюзивна та корекційна освіта. Логопедія

Медичний супровід
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У закладах освіти Хотінської селищної ради
забезпечено медичний супровід всіх учасників освітнього
процесу.
Спільно з органами місцевого самоврядування,
адміністраціями закладів освіти здійснено роботу щодо
укомплектування закладів освіти медичними сестрами.
У 2019 році в шести закладах освіти працювали медичні
сестри з навантаженням 1 ставка (Хотінська СШ І-ІІІ ст.,
Хотінський ДНЗ «Струмочок»), 0,5 ставки (Степнянська філія
Хотінської СШ І-ІІІ ст., Олексівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Олексівський ДНЗ «Дюймовочка»). Медичні сестри відсутні у
Кіндратівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та
Кіндратівському ДНЗ «Вербиченька», в цих закладах
укладено угоди про співпрацю з Лікарської амбулаторією
сімейного типу с. Кіндратівки.
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.

В Кіндратівській та Олексіївській загальноосвітніх
школах І-ІІІ ступенів зроблено ремонт шкільних парт (33340
грн).
Для дітей-сиріт та для дітей, позбавлених батьківського
піклування, що знаходяться під опікою (2 дитини) закуплена
шкільна, спортивна форми, рюкзаки, блузи, джемпера на суму
7800 грн.
Для упровадження нового освітнього середовища було
зроблено ремонти кабінетів перших класів на суму 95000 грн
(30000 грн – кошти місцевого бюджету, 65000 грн –
спонсорські кошти) та придбано:
- дидактичні матеріали, обладнання, меблі та ін.. для 1 класу
НУШ на суму 567999,4 грн, з них 143876 грн кошти
державного бюджету, 424123,4 грн – місцевого бюджету;
- в опорний заклад Хотінську спеціалізовану школу І-ІІІ
ступенів придбано персональні комп’ютери (122 222 грн),
обладнання для медіатеки (277777 грн).
Проведено швидкісний Інтернет в Кіндратівську ЗОШ ІІІІ ступенів та Писарівську філію Хотінськох спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів за рахунок освітньої субвенції (50000
грн).
По всім закладам освіти проведено поточні ремонти
котелень, манометри здано на повірку, здійснені послуги з
дератизації та дезінсекції, вогнегасники перезаряджені.

Матеріально – технічна база
Важливим етапом у роботі відділу освіти є створення
належних умов для безпечного освітнього процесу всіх
учасників.
Протягом 2019 року в Писарівській філії Хотінської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів проведено капітальні
ремонти покриття покрівлі (189400 грн), внутрішніх туалетів
та внутрішньої каналізації (600010 грн)
Всі заклади освіти Хотінської селищної ради забезпечені
миючими та дезінфікуючими засобами.

Оздоровлення
З
метою
забезпечення
організованого
відпочинку,
оздоровлення, зайнятості дітей та учнів в літній період, у
закладах освіти Хотінської ОТГ було організовано шість
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пришкільних
таборів
відпочинку, які працювали з
28.05.2019 по 24.06.2019 року.
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
та дезінфікуючі засоби. Для ранкових зарядок та рухливих
ігор було придбано спортивний інвентар, призи для
інтелектуальних та розважальних конкурсів.
Оздоровчо-відпочинковою кампанією було охоплено 285
учні закладів загальної середньої освіти. Були оздоровлені і
діти пільгових категорій (у відсотках до загальної кількості):
- діти-сироти – 2 (67);
- діти з інвалідністю – 5 (56);
- діти з малозабезпечених сімей – 7 (100);
- діти батьків учасників АТО – 13 (76);
- діти з багатодітних родин – 48 (80);
- діти внутрішньо переміщених осіб – 5 (100);
- обдарованих та талановитих дітей – 35 (85).
На проведення оздоровчої кампанії було використано
21,372 тис. грн. із обласного бюджету, 182,0 тис. грн. із
місцевого бюджету та 19,312 тис. грн. позабюджетних коштів.
Перед початком роботи пришкільних таборів кожною
школою було оформлено відповідну документацію, а саме:
санітарний паспорт; акт на відкриття дитячого оздоровчого
табору, завірений начальником Сумського районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби у
Сумській області; дозвіл на вивезення дітей до пришкільного
табору відпочинку, двотижневе перспективне меню, завірене

начальником Сумського районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби у Сумській області;
графік завозу продуктів; протокол дослідження проб питної
води; угода на медичне обслуговування дітей; режим роботи
табору, завірений
начальником Сумського районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби у
Сумській області; план роботи пришкільного табору на 2018
рік; список учнів на епідоточення; накази директора школи
«Про організацію відпочинку, оздоровлення та зайнятості
дітей влітку 2019», «Про безпеку учасників освітнього
процесу під час літніх канікул», «Про проведення
профілактичної роботи із запобігання дитячого травматизму
під час роботи табору», «Про заходи протипожежної безпеки
у пришкільному таборі», «Про розподіл дітей по загонах та
закріплення вихователів».
В закладах освіти була проведена робота по уточненню
банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки дітей пільгової категорій. Проведена
роз’яснювальна робота з батьками щодо відпочинку і
організації харчування дітей в пришкільному таборі.
Забезпечено організоване повноцінне харчування дітей з
урахуванням норм харчування. Харчування дітей було
дворазовим (сніданок і обід). Середня вартість харчування
37,7 гривень (бюджетні, спонсорські та батьківські кошти). У
меню пришкільних таборів входили такі продукти: м’ясо,
риба, молочні продукти, свіжі овочі (помідори, огірки,
капуста), фрукти (яблука, апельсини, банани), цукерки,
печиво, соки, отже харчування дітей було збалансованим,
якісним, урізноманітненим. Їжа була смачною, калорійною та
різноманітною. Продукти харчування завозилися згідно

21

розробленого та затвердженого графіка. Контроль за
харчуванням дітей та веденням відповідної документації
харчоблоку здійснювали начальники пришкільних таборів.
Оздоровчо-виховна робота велася згідно планів роботи
пришкільних таборів. Кожен день був тематичним (наприклад
«День інтелектуалів», «День здоров’я», «День України»
«День навколишнього середовища») та розпочинався
ранковою зарядкою з музичним супроводом. Відзначались
державні свята, визначні дати та події. У пришкільних
таборах діяли різновікові загони, які мали індивідуальні
назви. Кожен загін діяв під своїм девізом і напрямком та мав
оформлену стіннівку з назвою загону, девізом, емблемою,
дорученнями,
отриманими грамотами, найкращими

малюнками. Під час занять за інтересами діти відвідували
гуртки
«Спортивний»,
«Туристичний»,
«Вокальний»,
«Шахи», «Драматичний», «Декоративно – прикладне
мистецтво», «Літературний». Кожного дня був відведений
час для рухливих ігор на свіжому повітрі.
Сім 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; 33 дитини – у
пришкільному таборі «Нова Січ».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2019
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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: 01.09.2019 – 27.12.2019
ІІ семестр: 13.01.2020 – 29.05.2020

Осінні:

28.10.2019 -03.11.2019

Зимові:

30.12.2019 – 12.01.2020

Весняні:

23.03.2020 – 31.03.2020

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

26 травня

українська мова та література

01 червня

німецька мова

02 червня

англійська мова

21 травня

математика

04 червня

історія України

09 червня

біологія

11 червня

географія

28 травня

фізика

15 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

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 відділу освіти

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

почат. осв.
СПС

СПС

Організація методичної роботи

МР

Організація виховної діяльності
Всього:

ВР
6

ВР
5

8

7

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

6

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

Назва

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»

Іванченко А.В. –
начальник ВО

Про погодження створення інклюзивного
навчання в закладах освіти

На виконання Постанови КМУ
від 18 серпня 2011 р. № 872 «Про
затвердження Порядку
Серпень
організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах»

Вересень

Лохоня Л.Л.. –
завідувач МК

Відмітка про
виконання

Постанови КМУ від 02.02.2011
№ 116 «Про затвердження
Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних
Про організацію харчування дітей в
навчальних закладах, учнів у
закладах освіти Хотінської селищної ради у загальноосвітніх та професійно2020 році
технічних навчальних закладах,
операції з надання яких
звільняються від обкладення
податком на додану вартість» (зі
змінами)

Січень

На виконання вимог ст.53
Конституції України, ст.35
Закону України «Про освіту»,
ст.3 Закону України «Про
загальну середню освіту»,
Про комплектування закладів освіти щодо
Наказу МОНУ від 19.03.1987
отримання повної загальної середньої освіти
Травень
року №74 «Про єдині регіональні
випускниками 9-х класів 2018/2019 н.р.
плани комплектування
навчальних закладів щодо
отримання повної загальної
середньої освіти випускниками
9-х класів»

Чабанова Л.В. –
спеціаліст

Чабанова Л.В. –
спеціаліст

КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
№

Зміст

Відповідальні

з/п
Засідання № 1 (ЛЮТИЙ)
1.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у відділі освіти Хотінської селищної
ради за 2019 рік.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

2.

Про стан викладання математики в закладах загальної середньої освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Про створення освітнього середовища у перших класах Нової української школи

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4.

Про підсумки ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
навчальних дисциплін

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

На контролі:
5.

Стан організації та підготовки учнів 11 класів до ЗНО-2020

Шабаль М.С. – методист МК

Засідання № 2 (ТРАВЕНЬ)
1.

Реалізація компетентнісного, інтегрованого підходу до навчання учнів початкових
класів у закладах загальної середньої освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Про стан викладання фізичної культури в закладах загальної середньої освіти

Шабаль М.С. – методист МК

3.

Про стан організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти

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

4.

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 році

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Керівники ЗЗСО

На контролі:
5.

Про стан організації національно-патріотичного виховання у закладах загальної
середньої освіти Стан харчування в ЗО.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Засідання № 3 (ВЕРЕСЕНЬ)
1.

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

Керівники закладів освіти

2.

Про організацію підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників у ЗЗСО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Хотінської селищної ради
3.

Про підсумки оздоровлення влітку 2020 року

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4.

Про підсумки ЗНО у 2020 році

Чабанова Л.В. – спеціаліст

На контролі:
5.

Про створення освітнього середовища у перших класах Нової української школи

Керівники ЗЗСО

Засідання № 4 (ЛИСТОПАД)
1.

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

Чабанова Л.В. – спеціаліст
керівники закладів освіти

2.

Про стан викладання історії в ЗЗСО

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Про підсумки роботи ЦДЮМ за 2018 -2020 роки

Бідненко Т.О. – директор ЦДЮМ

4.

Про ефективне використання сайту як складової інформаційного простору закладу
освіти.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

5.

Про стан виконання плану роботи відділу освіти на 2020 рік та схвалення плану
роботи відділу освіти на 2021 рік

Чабанова Л.В. – спеціаліст

6.

Про виконання рішень колегії

Чабанова Л.В. – спеціаліст

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

№
з/п

Зміст

Відповідальні
Засідання № 1 (ЛЮТИЙ)

1.

2020 рік – «Рік математики та STEM освіти»

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін та ІІ туру фахового конкурсу «Учитель року-2020».

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Обговорення атестаційних матеріалів педагогів, які атестуються та претендують на
присвоєння звань «Старший учитель», «Вчитель-методист», «Вихователь –
методист».

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4.

Підсумки проведених моніторингових досліджень за 2019 рік. Завдання на 2020 рік. Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Засідання № 2 (ТРАВЕНЬ)

1.

Про підсумки проведення виставки передового педагогічного досвіду.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2.

Реалізація науково-методичної проблеми.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.

Погодження кандидатур на нагородження відзнаками МОН, голови ОДА, голови
селищної ради, відділу освіти.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Засідання № 3 (ВЕРЕСЕНЬ)
1.

Розгляд нормативних документів щодо викладання навчальних предметів у
2020/2021 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 участь педагогічних працівників у I (зональному) етапі конкурсу «Учитель
року-2021».

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Засідання № 4 (ЛИСТОПАД)
1.

Організаційно – методичне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнських

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

учнівських олімпіад з базових дисциплін.
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

4.

Погодження плану роботи МК на 2021 рік.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

АПАРАТНІ НАРАДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Дата

Зміст

Відповідальні

проведення
Про використання бюджетних коштів у 2019 році
13.01.2020 Про захворюваність учнів ЗЗСО

20.01.2020

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

Про проведення змагань у ІІ семестрі 2020 року

Шабаль М.С. – методист МК

Про списки претендентів на нагородження документами про освіту з
відзнакою

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію вивчення стану викладання математики в закладах
загальної середньої освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про забезпечення перших класів 2020 року згідно вимог НУШ

Чабанова Л.В. – спеціаліст

27.01.2020 Про стан підготовки до Колегії

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про реєстрацію учнів на ЗНО -2020

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про проведення ремонтних робіт в ЗО у 2020 році

Іванченко А.В. – начальник ВО

03.02.2020 Про забезпечення перших класів 2020 року згідно вимог НУШ
Про хід атестації педагогічних працівників
Про моніторинг результативності учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських
10.02.2020 учнівських олімпіад з базових дисциплін
Про ефективне використання енергоресурсів закладами освіти
Про стан підготовки до колегії відділу освіти
17.02.2020 Про підсумки участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін
Про захворюваність учнів ЗЗСО
24.02.2020 Про підсумки вивчення стану викладання математики в закладах загальної
середньої освіти

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

Про організацію роботи атестаційних комісій І рівня щодо атестації
педпрацівників
02.03.2020 Про стан організації харчування в закладах освіти

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
Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про організацію роботи закладів освіти під час весняних канікул

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

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

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
06.04.2020 влітку 2020 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

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

Шабаль М.С. – методист МК

Про організоване закінчення 2019/2020 н.р. та проведення ДПА в ЗО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про участь випускників у ЗНО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

13.04.2020 Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників

27.04.2020

Докашенко А.В. – бухгалтер ВО

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

16.03.2020 Про формування банків даних дітей соціально-незахищених категорій, які
потребують оздоровлення влітку 2020 року

30.03.2020

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

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 2020-2021
н.р.

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

Про завершення опалювального сезону

Іванченко А.В. – начальник ВО

04.05.2020

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 2020 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію та координацію діяльності закладів освіти з питань
підготовки та проведення ДПА у 2019/2020 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
18.05.2020 золотими медалями випускників шкіл
Про підготовку закладів дошкільної освіти до роботи в оздоровчий період

25.05.2020

01.06.2020

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

Аналіз стану проходження педагогічними працівниками курсів підвищення
кваліфікації у 2019-2020 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про забезпечення підручниками учнів шкіл

Чабанова Л.В. – спеціаліст

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

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про участь команд в обласних військово–спортивних змаганнях

Шабаль М.С. – методист МК

Про організацію оздоровчої кампанії влітку 2020 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

15.06.2020 Про моніторинг стану заповнення та видачі документів державного зразка
випускникам закладів освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про формування заходів безпеки життєдіяльності учасників освітнього
22.06.2020 процесу
Про стан підготовки до Колегії відділу освіти

Шабаль М.С. – методист ВО

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про підсумки державної підсумкової атестації учнів 4, 9 та 11 класів

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

10.08.2020 Про хід оздоровчої кампанії влітку 2020 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

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

31.08.2020 Про забезпечення 1 класів для роботи в НУШ

Чабанова Л.В. – спеціаліст

17.08.2020

07.09.2020

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

14.09.2020 Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 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
21.09.2020 Про формування мережі гуртків ПЗО на 2020/2021 н.р.
Про підсумки проведення ЗНО (згідно інформаційного збірника ДОН)

28.09.2020

05.10.2020

12.10.2020

Шабаль М.С. – методист МК
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

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

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Про організацію роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень
серед учнівської молоді

Шабаль М.С. – методист МК

Про організацію І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

19.10.2020 Про організацію роботи із обдарованими учнями
Про стан ведення ділової документації у відділі освіти
26.10.2020 Про організацію реєстрації на пробне ЗНО

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

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
02.11.2020 медичного обслуговування дітей .
Про підсумки роботи Центру дітей, юнацтва та молоді
09.11.2020

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

16.11.2020 Про стан опалення та забезпечення паливом закладів освіти

23.11.2020

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про підготовку до новорічних та різдвяних свят в ЗО

Шабаль М.С. – методист МК

Про підготовку проекту плану роботи відділу освіти на 2021 рік

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про виконання Закону України «Про державні закупівлі»

Шаповал Т.М. – бухгалтер ВО

30.11.2020 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

14.12.2020

21.12.2020

Про дотримання норм температурного режиму в закладах освіти.
Моніторинг епідеміологічної ситуації в закладах освіти

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію роботи з питань цивільного захисту в закладах освіти

Шабаль М.С. – методист ВО

Про організацію інвентаризації закладів освіти

Любименко В.М. – головний бухгалтер

Про формування бюджету відділу освіти на 2021 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 2021рік

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 захворюваність учнів ЗЗСО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Про організацію роботи закладів освіти під час зимових канікул

Іванченко А.В. – начальник ВО

28.12.2020 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 2019 рік

Любименко В.М. – головний бухгалтер

2. Про виконання закладами освіти заходів з енергозбереження

Докашенко А.В. – бухгалтер

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

Шабаль М.С. – методист МК
Керівники ЗЗСО

4.Про реєстрацію учнів на ЗНО-2020

Чабанова Л.В. – спеціаліст

5.Про додаткові заходи щодо імунізації проти кору

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 створення освітнього середовища у перших класах НУШ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

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

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4. Про вивчення стану викладання математики в ЗЗСО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

5. Про стан впровадження процедур НАССР

Керівники ЗО

6. Різне

Працівники відділу освіти та РМК

1. Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 н.р.

Іванченко А.В. – начальник

2. Про проведення ремонтних робіт закладів освіти влітку 2020 року

Іванченко А.В. – начальник

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

Квітень

Травень

Червень

Вересень

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 2020 року

Чабанова Л.В. – спеціаліст

3. Про організацію та проведення Дня цивільного захисту та Тижня
охорони праці у закладах освіти

Шабаль М.С. – методист МК

4. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників

Шабаль М.С. – методист МК

5. Про організацію і проведення літнього оздоровлення дітей у ДНЗ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

6. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Реалізація компетентнісного, інтегрованого підходу до навчання учнів
початкових класів у закладах загальної середньої освіти

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

2. Про стан викладання фізичної культури в ЗЗСО

Іванченко А.В. – начальник відділу

3. Про стан організації виховної роботи в ЗЗСО

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4. 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 2019/2020 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3. Про стан забезпечення кабінетів 1 класів на 2020-2021 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
навчальних закладів на 2020/2021 н.р

Чабанова Л.В. – спеціаліст

2. Про організацію інклюзивного навчання в закладах освіти ОТГ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3. Про кількісний та якісний склад педагогічних працівників ЗО ОТГ

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4. Соціальний захист учасників освітнього процесу

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Жовтень

Листопад

Грудень

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

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

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

Іванченко А.В. – начальник відділу

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

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

4. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1.Про підсумки роботи ЦДЮМ за 2018 -2020 роки

Бідненко Т.О. – директор ЦДЮМ

2. Про стан викладання історії в ЗЗСО

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

3.Про ефективне використання сайту як складової інформаційного
простору закладу освіти.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

4. Різне

Працівники відділу освіти та МК

1. Про результати роботи галузі «Освіта» за 2020 рік та визначення
завдань на 2021 рік.

Іванченко А.В. – начальник відділу

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

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 2019/2020 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Результати участі учнів у І-ІІ етапах предметних наукових конкурсів, змагань,
турнірів у І семестрі 2019/2020 н.р.

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 2019/2020 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 2019/2020 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 2019/2020 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація та координація діяльності закладів освіти з питань підготовки та
проведення ДПА у 2019/2020 н.р.

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Підсумки досягнень учнів у 2019-2020 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
роботи за напрямками у 2020/2021 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК
Методисти МК

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 2020/2021 н.р.. Аналіз результативності учнів на ЗНО-2020

Чабанова Л.В. – спеціаліст ВО

Про вивчення стану організації роботи щодо функціонування системи «ІСУО» у
вересні 2020 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 2020/2021 н.р.

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Організація та проведення фахових конкурсів у 2020/2021 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

НАУКОВІ, ІНСТРУКТИВНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

Місце проведення

Захід, цільова аудиторія

Термін

Відповідальні за
організацію та
проведення

Методичний кабінет відділу освіти Методично-аналітична нарада
Хотінської селищної ради

Січень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Методичний кабінет відділу освіти Школа молодого вчителя
Хотінської селищної ради

Січень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Олексіївська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Хотінської
селищної ради

Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Методичний кабінет відділу освіти Школа молодого вчителя
Хотінської селищної ради

Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Писарівська філія Хотінської
Практичний семінар для учителів
спеціалізованої школи І-ІІІ
початкових класів закладів загальної
ступенів Хотінської селищної ради середньої освіти

Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Методичний кабінет відділу освіти Засідання методичної ради 2020 рік –
Хотінської селищної ради
«Рік математики та STEM освіти»

Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Науково-практичний семінар для
учителів мистецтва закладів загальної
середньої освіти

Звіт – презентація. Творчий звіт учителів, Березень
які атестуються на встановлення та
підтвердження вищої категорії

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Звіт – презентація заступників директорів Березень
Методичний кабінет відділу освіти з виховної роботи та педагогівХотінської селищної ради
організаторів. Про досвід виховної
роботи ЗЗСО

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Методичний порадник. Організація
роботи методичної служби з виявлення,
вивчення, узагальнення та поширення

Квітень

Відмітка
про
виконання

передового педагогічного досвіду
Методичний кабінет відділу освіти Виставка-огляд. Краща методична
Хотінської селищної ради
розробка

Квітень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Методично-аналітична нарада. Про
Методичний кабінет відділу освіти
організацію оздоровчо-відпочинкової
Хотінської селищної ради
кампанії 2020 року

Квітень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Травень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Засідання методичної ради. Про підсумки Травень
Методичний кабінет відділу освіти
проведення виставки-огляду «Краща
Хотінської селищної ради
методична розробка»

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Нарада керівників міжшкільних
Методичний кабінет відділу освіти
методичних об’єднань. Підготовка до
Хотінської селищної ради
педагогічної конференції

Серпень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Методично-аналітична нарада. Про
Методичний кабінет відділу освіти забезпечення супроводу початку нового
Хотінської селищної ради
навчального року. Про визначення
напрямів роботи МК на навчальний рік

Вересень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Засідання методичної ради. Завдання
Методичний кабінет відділу освіти
методичної роботи на новий навчальний
Хотінської селищної ради
рік

Вересень

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Науково-практичний семінар для
Жовтень
учителів фізичної культури закладів
загальної середньої освіти. Індивідуальне

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Хотінська спеціалізована школа ІІІІ ступенів Хотінської селищної
ради

Практичний семінар заступників
директорів з виховної роботи та
педагогів-організаторів. Національнопатріотичне виховання. Проведення гри
«Джура»

та суспільне здоров’я, збільшення
рухової активності на уроках баскетболу
Практичний семінар для вихователів
Олексіївський ДНЗ «Дюймовочка» закладів дошкільної освіти. Програма
Хотінської селищної ради
«Впевнений старт» – поступовий перехід
до Нової української школи

Листопад

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Засідання методичної ради.
Методичний кабінет відділу освіти
Затвердження структури методичної
Хотінської селищної ради
роботи в закладах освіти на 2021 рік

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
Методичний кабінет відділу освіти
вчителя. Підвищення професійної
Хотінської селищної ради
компетентності вчителя, моніторинг
якості навчальних досягнень учнів.

Протягом Лохоня Л.Л., завідувач
року
методичного кабінету

Дні методичної допомоги. Впровадження Протягом Лохоня Л.Л., завідувач
Методичний кабінет відділу освіти
інноваційних технологій в освітній
року
методичного кабінету
Хотінської селищної ради
процес в умовах упровадження НУШ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термін
виконання

Відповідальні

Забезпечення підготовки на погодження нормативів споживання
енергоносіїв по закладах освіти на 2020 рік

01

Любименко В.М. – головний
бухгалтер

Участь у підготовці пропозицій до плану поточних та капітальних
ремонтів закладів освіти на 2020 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 за 2018 та 2019 роки

до
05.01.2020

Докашенко А.В. – бухгалтер

Підготовка наказу «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів
освіти до роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий
період 2020/2021 років»

до
10.04.2020

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Узагальнення заходів з підготовки закладів освіти до нового 2020/2021
навчального року та опалювального сезону

до
10.05.2020

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

Відмітка
про
виконання

Забезпечення проведення ремонтних робіт та виконання заходів щодо
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.

07

Іванченко А.В. – начальник
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
03.09.2020

Чабанова Л.В. – спеціаліст

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

до 11.2020

Чабанова Л.В. – спеціаліст

Аналіз споживання та вивчення стану розрахунків за енергоносії у
закладах освіти

до
25.12.2020

Докашенко А.В. – бухгалтер

Вивчення стану використання лімітів в закладах освіти

12

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 2021 рік

11

Іванченко А.В. – начальник
відділу освіти

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Зміст

Термін
виконання

Відповідальні

Підготовка річного звіту про травматизм під час освітнього
процесу

до
15.01.2020

Чабанова Л.В. - спеціаліст

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

до
15.01.2020

Чабанова Л.В. - спеціаліст

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

02

Чабанова Л.В. - спеціаліст

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
25.05.2020

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
25.05.2020

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

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

09

Чабанова Л.В. - спеціаліст

Відмітка про
виконання

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 н.р. (навчання
операторів котелень, відповідальних осіб за газове та теплове
господарство)
Підготовка наказу «Про посилення заходів з профілактики гострих
кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей закладів
дошкільної та загальної середньої освіти»

09

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

10-11

Організація роботи закладів освіти з питань забезпечення
збереження життя і здоров’я дітей у зимовий період

до
15.11.2020

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

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 та проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

04

Директор ЦДЮМ
Шабаль М.С. – методист МК

10-12

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

Координація проведення шкільних, організація та проведення ІІ етапів

Відмітка
про
виконання

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Організація та проведення ІІ та ІІІ етапів XХ Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. П. Яцика, навчально-методичний
супровід участі учнів у обласному етапі конкурсу

11

Лохоня Л.Л. – завідувач МК

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
Участь в обласних заходах та конкурсах «Молодь обирає здоров’я»,
фестиваль юних пожежників, «Моральний вчинок», «Ветеран живе
поруч» та інші

01
Протягом
року

Методисти МК

Директор ЦДЮМ

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

