ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
08 січня 2014 року

м.Здолбунів

№ 02

Про план заходів з реалізації
Національної стратегії розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року
Відповідно Закону України «Про освіту», на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 686-р «Про
затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 15 листопада 2013 року № 614 «Про обласний план заходів з
реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року», програми будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів
району на 2013 – 2017 роки,
схваленої розпорядженням голови
райдержадміністрації від 15 листопада 2012 року № 641 та затвердженої
рішенням районної ради від 19 грудня 2012 року № 423, розпорядження голови
райдержадміністрації від 11 грудня 2013 року № 526 «Про районний план
заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року»,
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року (далі – план заходів), що додається.
2.Відділу освіти райдержадміністрації, районному методичному кабінету,
навчальним закладам:
2.1. Забезпечити виконання плану заходів.
2.2.Інформувати
про
хід
виконання
наказу
відділу
освіти
райдержадміністрації щороку до 01 грудня.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Бондарчук В.М.

Затверджено
наказ відділу освіти
Здолбунівської
райдержадміністрації
08.01.2014 № 02
План заходів
з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року
1. Сприяти:
- добудові музичної зали до приміщення дошкільного навчального закладу
«Грайлик» Здолбунівської міської ради
Завідувач ДНЗ «Грайлик» Здолбунівської
міської ради
2013 – 2017 роки
- реконструкції частини приміщень Дерманського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» під дошкільний навчальний
заклад
Керівник групи по централізованому
обслуговуванню навчальних закладів
відділу освіти райдержадміністрації,
директор Дерманського НВК
2013 – 2017 роки
2. Виготовити проектно-кошторисну документацію та забезпечити будівництво
додаткового приміщення П’ятигірського
навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Директор П’ятигірської ЗОШ І-ІІ ст.
До 2017 року
3. Провести:
- реконструкцію існуючого приміщення Новосілківської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів під навчально-виховний комплекс «школа-дошкільний
навчальний заклад»
Керівник групи по централізованому
обслуговуванню навчальних закладів
відділу освіти райдержадміністрації,
директор Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст.
2013 – 2017 роки
- коректування проектно-кошторисної документації та будівництво Миротинської
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів та Здолбунівської загальноосвітньої школи І - IIІ
ступенів № 3.

Керівник групи по централізованому
обслуговуванню навчальних закладів
відділу освіти райдержадміністрації,
директор Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст.№3
та Миротинської ЗОШ І-ІІ ст.
2014 – 2021 роки
- капітальний ремонт котелень Суємської, Маломощаницької загальноосвітніх шкіл І ІІ ступенів
Керівник групи по централізованому
обслуговуванню
навчальних
закладів
відділу освіти райдержадміністрації,
директор Суємської, Маломощаницької
загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів
2014 – 2017 роки
- соціально-педагогічний патронат дітей старшого дошкільного віку з
особливими освітніми потребами
Головний спеціаліст відділу освіти з
відповідними посадовими обов’язками,
завідувач
районним
методичним
кабінетом, керівники навчальних закладів
Постійно
- модернізацію матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,
поповнення та поновлення навчально-методичної бази, навчально-наочних
посібників, розвивальних ігор, дидактичного забезпечення
Керівники
дошкільних
навчальних
закладів
Постійно по мірі надходження коштів
4. Забезпечити проведення капітальних ремонтів будівель, зокрема дахів,
систем комунікацій, обладнання та котелень навчальних закладів, зокрема:
- проведення
робіт по капітальному ремонту спортзалу Здолбунівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
Директор Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №3
2014 рік
- капітального ремонту системи опалення (встановлення теплових лічильників)
Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Директор Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1
2015 рік
- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального
ремонту будівлі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 по вулиці
Приходька, 4
Директор Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1

2016-2017 роки
- капітального ремонту фасаду методичного кабінету Здолбунівської районної
ради
Завідувач районного методкабінету
2015 рік
- капітального ремонту будівлі Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
Директор Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ст.
2018 рік
- капітального ремонту даху Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
Директор Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст.
2015 рік
- ремонту фасаду Білашівського навчально-виховного комплексу :
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Керівник групи по централізованому
обслуговуванню навчальних закладів
відділу освіти райдержадміністрації,
директор Білашівського НВК
2014 рік
5. Вжити заходів для розширення мережі профільного навчання та
забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідними
підручниками, зокрема:
природничо-математичного профілю до 15%
суспільно-гуманітарного профілю до 15 %
технологічного профілю до 10 %
художньо-естетичного до 7 %
спортивного до 10 %
Керівники навчальних закладів
2015 – 2020 роки
6. Забезпечити:
- планування занять з фізичної культури з урахуванням періодів, необхідних
для фізичної реабілітації учнів
Керівники навчальних закладів
Щороку до 01 вересня
- вивчення предмету «Сходинки до інформатики» з 2 класу та інформатики з 5
класу у загальноосвітніх навчальних закладах
Керівники навчальних закладів
Щорічно
- реалізацію на уроках фізичної культури варіативних модулів, які відповідали б
інтересам учнів, можливостям матеріальної бази
Керівники навчальних закладів
Щорічно
- створення філій позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості:

на базі Ступнівського і Білашівського НВК філію Мізоцького будинку дітей та
молоді, гурток духового оркестру
Керівники вищезазначених закладів
2013-2014 н.р.
на базі Білашівського НВК – філію Мізоцького будинку дітей та молоді,
геологічне краєзнавство
Керівники вищезазначених закладів
2013-2014 н.р.
на базі Будеразької ЗОШ І-ІІІ ст. – філію Мізоцького будинку дітей та молоді,
натуралістичний напрямок (квітникарі - оранжувальники)
Керівники вищезазначених закладів
2013-2014 н.р.
на базі Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ст. – філію Здолбунівського районного центру
творчості дітей та юнацтва (гуртки драматичний, народних інструментів)
Керівники вищезазначених закладів
2013-2014 н.р.
на базі Глинської ЗОШ І-ІІІ ст. – філію Здолбунівського районного центру
творчості дітей та юнацтва, гуртки естетичного напрямку
Керівники вищезазначених закладів
2013-2014 н.р.
на базі Івачківської ЗОШ І-ІІ ст. – філію Здолбунівського районного центру
творчості дітей та юнацтва, гуртки натуралістичного напрямку
Керівники вищезазначених закладів
2015-2016 н.р.
на базі Новомощаницької ЗОШ І-ІІ ст. – філію Мізоцького будинку дітей та
молоді, гурток лісництва
Керівники вищезазначених закладів
2017-2018 н.р.
на базі Дерманського НВК – філію Мізоцького будинку дітей та молоді, гуртки
туристично-краєзнавчого напрямку
Керівники вищезазначених закладів
2015-2016 н.р.
- оптимізацію мережі гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ освіти райдержадміністрації
2014 – 2021 роки
- модернізацію технічного оснащення позашкільних навчальних закладів з
подальшим підключенням до Інтернету:
Здолбунівський районний цент творчості дітей та юнацтва
Здолбунівська районна станція юних техніків
Керівники закладів
2014 рік
Мізоцький будинок школярів та молоді

Дитячо-юнацька спортивна школа
Керівники закладів
2015 рік
- виконання навчальних програм з поглибленого вивчення окремих предметів
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Керівники навчальних закладів
З 2016-2017 навчального року
7. Сприяти участі талановитих і обдарованих дітей у заходах районного,
обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів
Завідувач
районним
методичним
кабінетом, керівники навчальних закладів
Постійно
8. Залучати до позашкільної освіти дітей із сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах
Керівники
позашкільних
та
загальноосвітніх навчальних закладів
Постійно
9. Забезпечити:
- підключення у повному обсязі загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня
до мережі Інтернет:
ЦурківськаЗОШ І ст., Ільпінська ЗОШ І ст., Орестівська ЗОШ І ст.
Завідуючі
2014 рік
Заліська ЗОШ І ст., Дерманська ЗОШ І ст.
Завідуючі
2015 рік
- взаємодію між працівниками психологічної служби системи освіти та
працівниками інших органів і служби у справах дітей райдержадміністрації
Головні спеціалісти відділу освіти,
завідувач районним методкабінетом,
керівники навчальних закладів
Постійно
- кожний освітній округ посадою дефектолога, логопеда, корекційного
психопедагога
Відділ освіти райдержадміністрації,
Керівники шкіл
2014 – 2017 роки
- створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми, які потребують
корекції фізичного або розумового розвитку, соціальної адаптації, зокрема:
вільний доступ дітей з обмеженими можливостями до приміщень навчальних
закладів
Керівники навчальних закладів
До 01 вересня 2014 року
забезпечення підручниками відповідно до програм

Завідувач
районним
методичним
кабінетом
До 01 вересня 2014 року
запровадження інклюзивної освіти в Здолбунівський загальноосвітніх школах ІІІІ ступеня № 3, 6, Білашівському навчально-виховному комплексі : загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, Мізоцькому навчальновиховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», Глинській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2014 – 2021 роки
введення посад вчителів-вихователів в умовах інклюзивної освіти
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
По мірі фінансування
10. Створити електронну бібліотеку для навчально-методичного забезпечення
дошкільної освіти.
Завідувач
районним
методичним
кабінетом, керівники навчальних закладів
2015 рік
11. Забезпечити ефективне використання в освітньому процесі технологій,
підпорядкованих збереженню здоров’я, шляхом розширення мережі шкіл сприяння
здоров’ю, запровадження спецкурсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівнийрівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», факультативного
курсу «Сімейні цінності», зокрема, у Здолбунівських загальноосвітніх школах І-ІІІ
ступенів № 4, 6, Дерманському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня
школа І ступеня-гімназія», Білашівському навчально-виховному комплексі:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, Мізоцькому
навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»,
Гільчанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Миротинській загальноосвітній
школі І-ІІ ступенів.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
завідувач
районним
методичним
кабінетом,
керівники
навчальних
закладів
З 2014-2015 н.р.
12. Розробляти методичні рекомендації, видавати посібники з досвіду роботи та
інші матеріали з актуальних питань позашкільної освіти
Завідувач
районним
методичним
кабінетом
2014 – 2021 роки
13. Забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів
району відповідно до державних стандартів початкової та базової і повної загальної
середньої освіти, педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів,
Концепції профільного навчання в старшій школі

Відділ
освіти
райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2014 – 2021 роки
14. Запровадити у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
програми спецкурсу з психології:
«Пізнай себе» для учнів 2 – 3 класів – у Здолбунівській ЗОШ І-ІІІ ст. №4 та
Спасівській ЗОШ І-ІІІ ст.;
факультативних курсів «Психологія спілкування», «Цікава психологія» для 8
класу – у Здолбунівській гімназії та Гільчанській ЗОШ І-ІІІ ст.;
«Я і психологія» для 10 – 11 класів – у Здолбунівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 та
Білашівському НВК.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2014 рік
15. Здійснювати науково-методичний супровід запровадження навчальних
планів і програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової
роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу
Завідувач
районним
методичним
кабінетом, керівники навчальних закладів
Постійно
16. Розробити алгоритм соціально-психологічної взаємодії між працівниками
психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів та установ для
проведення спільних просвітницьких заходів, акцій із питань попередження
асоціальних поведінкових проявів, формування правової свідомості учнів,
здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які зазнали насильства у сім’ї
Завідувач
районним
методичним
кабінетом, керівники навчальних закладів
2014 рік
17. Здійснювати науково-методичний супровід розроблення і впровадження
перспективних планів інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів
Завідувач
районним
методичним
кабінетом, керівники навчальних закладів
2014 – 2021 роки

