
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

25 вересня 2012 року        м.Здолбунів       №  217 

 

Про вивчення стану розвитку  

дошкільної освіти району  

 

Відповідно до Положення про відділ освіти райдержадміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації  від 12 лютого 

2007 року №58, на виконання плану роботи відділу освіти районної 

державної адміністрації на 2012 рік, 

 НАКАЗУЮ: 

1. Утворити робочу групу по вивченню стану розвитку дошкільної освіти 

району у складі: 

- Вітень Зої Володимирівни, заступника начальника відділу освіти; 

- Сірик Вікторії  Миколаївни, методиста з дошкільної освіти 

райметодкабінету; 

- Кадлубіцької Жанни Володимирівни, завідувача дошкільного навчального 

закладу №5 «Усмішка» Здолбунівської міської ради; 

- Назаренко Тетяни Леонідівни, завідувача дошкільного навчального закладу 

№ 3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради. 

2. Затвердити програму вивчення стану розвитку дошкільної освіти району, 

що додається. 

3. Затвердити графік перевірки, що додається 

4.  Завідувачу райметодкабінету Глущук Н.О.  забезпечити участь методиста 

у роботі робочої групи. 

5. Робочій групі вивчити стан розвитку дошкільної освіти протягом жовтня-

грудня 2012 року відповідно до програми .  

6. Заступнику начальника відділу освіти Вітень З.В. узагальнити вивчені 

матеріали та подати для розгляду на колегії відділу освіти. 

7. Керівникам дошкільних навчальних закладів створити належні умови для  

роботи робочої групи по вивченню стану розвитку дошкільної освіти. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Вітень З.В. 

 

НАЧАЛЬНИК    ВІДДІЛУ       В.М.БОНДАРЧУК 



 

Затверджено  

наказ відділу освіти 

 Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

25 вересня 2012 року №  217 

 

ПРОГРАМА 

вивчення стану розвитку дошкільної освіти району 

 

1.  Наявність нормативно-правової  бази та використання її у роботі. 

2. Вивчення управлінської діяльності керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

3.      Планування роботи дошкільного навчального закладу. 

4.      Наявність програми розвитку дошкільної освіти. 

5.      Забезпечення дітей правом на здобуття дошкільної освіти: 

- показник охоплення дітей дошкільною освітою; 

- показник охоплення дітей 5-ти річного віку різними формами дошкільної 

освіти; 

-облік дітей дошкільного віку. 

6.     Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів.  Показати динаміку 

розширення мережі дошкільних навчальних закладів з 2007 по 2012 роки. 

7.     Забезпечення кадрами дошкільних навчальних закладів. Підвищення 

кваліфікації спеціалістів. Атестація педагогічних працівників. 

8.     Стан роботи щодо збереження здоров'я дітей, які відвідують дошкільні 

навчальні заклади. Організація харчування дітей. 

9.  Порядок організації навчально-методичної роботи в дошкільних 

навчальних закладах. Організація роботи з дітьми п'ятирічного віку, 

впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

"Впевнений старт". 

10.     Матеріально-технічне забезпечення закладу. 

11.    Організація роботи з батьківською громадськістю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

наказ відділу освіти 

 Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

 25 вересня 2012 року №  217 

 

Графік перевірки 

№  Заклади Дата перевірки 

1 Дошкільний навчальний заклад “Дзвіночок” 

Здолбунівської міської ради 

28.11.2012. 

2 Дошкільний навчальний заклад “Малятко” Мізоцької 

селищної ради 

З 19.11.2012. по 

03.12.2012. 

3 Дошкільний навчальний заклад  “Чебурашка” 

Здолбунівської міської ради 

26.10.2012. 

4 Дошкільний навчальний заклад “Грайлик” 

Здолбунівської міської ради 

15.11.2012. 

5 Дошкільний навчальний заклад “Ромашка”  

Здовбицької сільської ради 

14.11.2012. 

6 Дошкільний навчальний заклад “Калинка”  Уїздецької 

сільської ради 

04.12.2012. 

7 Дошкільний навчальний заклад “Волошка” Уїздецької 

сільської ради  

07.12.2012. 

8 Дошкільний навчальний заклад “Барвінок” 

Новосілківської сільської ради  

07.12.2012. 

9 Дошкільний навчальний заклад “Сонечко” 

Копитківської сільської ради 

07.12.2012. 

10 Дошкільний навчальний заклад “Сонечко” Глинської 

сільської ради 

04.12.2012. 

11 Дошкільний навчальний заклад «Калинка» 

Дерманьської Першої сільської ради. 

24.10.2012 

12 Дошкільний навчальний заклад   «Веселка» Спасівської 

сільської ради 

30.11.2012. 

 


