УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

11 липня 2016 року

м. Здолбунів

№ 120

Про підготовку навчальних закладів рaйону
до 2016–2017 навчального року
На виконання Закону України «Про освіту», розпоряджень голови
адміністрації від 11 грудня 2013 року № 526 «Про районний план заходів з
реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року» та від 24 березня 2016 року № 133 «Про Програму розвитку освіти
Здолбунівського району на 2016-2018 роки»,
НАКАЗУЮ:
Відділу освіти райдержадміністрації, керівникам навчальних закладів:
1) до 15 серпня вжити заходів щодо якісної підготовки навчальних закладів
району до організованого початку 2016-2017 навчального року, створення
належних умов безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
2) завершити ремонт котелень, їх реконструкцію та підготовку тепломереж
до роботи в осінньо-зимовий період;
3) вжити заходів щодо забезпечення доступу до якісної освіти осіб, які
потребують корекції фізичного розвитку;
4) до 29 серпня 2016 року провести набір учнів до 1-х та 10-х класів,
забезпечити раціональне комплектування класів (груп) навчальних закладів;
5) забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку», вжити заходів щодо повного охоплення дітей і
підлітків шкільного віку різними формами навчання;
6) до 23 вересня 2016 року проаналізувати стан охоплення дітей
дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів щодо стовідсоткового
залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм здобуття дошкільної освіти;
7) провести 29 серпня 2016 року районну серпневу конференцію
працівників освіти з теми «Про підсумки розвитку освітньої галузі у 2015–2016
навчальному році та завдання на 2016–2017 навчальний рік»;
8) провести засідання педагогічних рад у навчальних закладах району 30
серпня 2016 року;

9) провести огляд стану підготовки навчальних закладів району до нового
навчального року 16-18 серпня 2016 року;
10) провести тарифікацію педагогічних кадрів району з 22 по 26 серпня
2016 року;
11) забезпечити урочисте проведення 1 вересня 2016 року Дня знань та
першого уроку;
12) забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення до
місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській місцевості, які цього потребують, у разі
необхідності до 23 серпня 2016 року переглянути та затвердити маршрути руху
шкільних автобусів;
13) забезпечити створення та активізувати кожним навчальним закладом
дієвість власних веб-сайтів;
2. Районному методичному кабінету ( Глущук Н.О.):
1) підготувати матеріали для проведення серпневої конференції
(презентацію до доповіді начальника, виставку методичної літератури, план
проведення конференції, проект ухвали конференції, щорічний інформаційний
вісник, список виступаючих ) до 20 серпня 2016 року;
2) підготувати і провести 25 серпня 2016 року засідання районних
методичних об’єднань;
3) організувати обговорення основних нормативних документів, що
регламентують роботу закладів у новому 2016-2017 навчальному році до 28
серпня 2016 року.
3. Керівникам навчальних закладів надати оперативну інформацію щодо
організованого початку 2016–2017 навчального року до відділу освіти
райдержадміністрації за тел. 257-82, 238-74 до 10 год. 30 хв.1 вересня 2016 року.
4. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації Демедюку
А.М. до 11.00 1 вересня 2016 року надати узагальнену оперативну інформацію
щодо організованого початку 2016–2017 навчального року до відділу загальної
середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о.начальника відділу

Вітень З.В.

