УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

28 липня 2016 року

Здолбунів

№ 124

Про проведення огляду підготовки закладів
освіти району до нового 2016-2017 навчального року
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 8 липня
2016 року № 322 «Про проведення огляду підготовки закладів освіти рaйону
до нового 2016–2017 навчального року» та з метою забезпечення своєчасної
підготовки закладів освіти району до початку нового навчального року та
роботи в осінньо-зимовий період,
наказую :
1. Затвердити графік проведення огляду стану готовності навчальних
закладів та установ освіти до нового 2016-2017 навчального року, що
додається.
2. Затвердити склад робочої групи для перевірки стану готовності
навчальних закладів освіти рaйону до нового 2016-2017 навчального року,
що додається.
3. Затвердити зразок акту готовності навчального закладу, що
додається.
4.

Членам робочої групи :

4.1. Провести огляд готовності навчальних закладів освіти рaйону у
терміни визначені даним наказом.
4.2. Оформити акти готовності закладів та здати начальнику відділу
освіти Л.Карпенко до 22 серпня 2016 року.

5.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.начальника відділу

Вітень З.В.

Затверджено
наказом відділу освіти
райдержадміністрації
28.07.2016 № 124
Графік
проведення огляду стану готовності навчальних закладів та установ освіти
до нового 2016-2017 навчального року
Дата

Навчальні заклади

Робоча
група

16.08.2016

Будеразька, Бущанська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів,
Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільні навчальні
заклади «Сонечко» Будеразької сільської ради та «Вишенька»
Бущанської сільської ради, Дерманський навчально-виховний
комплекс “загальноосвітня школа І ступеня-гімназія”, Дерманська
загальноосвітня школа І ступеня.
Глинська, Здовбицька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів,
дошкільні навчальні заклади «Сонечко» Глинської сільської ради
та «Ромашка» Здовбицької сільської ради, П’ятигірська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Ільпінська, Орестівська
загальноосвітні школи І ступеня.
Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Кунинська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільні навчальні заклади
«Калинка» та «Волошка» Уїздецької сільської ради, Мізоцький
навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів-ліцей”, Мізоцький будинок школярів та молоді,
дошкільний навчальний заклад «Малятко» Мізоцької селищної
ради.
Ступнівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів - агроліцей”, Білашівський начально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний
навчальний
заклад,
Новомощаницька,
Старомощаницька,
Маломощаницька загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, Спасівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Цурківська загальноосвітня
школа І ступеня.
Гільчанська, Копитківська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів,
Миротинська, Івачківська, Новомильська загальноосвітні школи ІІІ ступенів, Новосілківський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад», Заліська загальноосвітня школа І ступеня, дошкільні
навчальні заклади «Сонечко» Копитківської сільської ради та
«Теремок» Урвенської сільської ради.
Здолбунівські загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №1, 3, 4, 5, 6,
Здолбунівська загальноосвітня школа І ступеня №7, Здолбунівська
гімназія, дошкільні навчальні заклади «Усмішка», «Ладоньки»,
«Дзвіночок», «Грайлик, Чебурашка» Здолбунівської міської ради,
Здолбунівська районна станція юних техніків, Здолбунівський
районний центр творчості дітей та юнацтва.

ІІІ

16.08.2016

16.08.2016

17.08.2016

17.08.2016

17.08.2016
18.08.2016

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

Затверджено
наказом відділу освіти
райдержадміністрації
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Склад
робочої групи для перевірки стану готовності навчальних закладів освіти
рaйону до нового 2016–2017 навчального року
І група
Карпенко
Л.Є.
–
начальник
райдержадміністрації, голова комісії;

відділу

освіти

Здолбунівської

Рудько І.М. - головний спеціаліст відділу освіти;
Тишкун В.О. – інспектор Здолбунівського районного сектору Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській
області (за згодою);
Германюк С.В. - в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в
Здолбунівському районі (за згодою);
Лавка Т.В. – інженер групи по
обслуговуванню закладів освіти району.

централізованому

господарському

ІІ група
Орлов М.В. – заступник голови адміністрації, голова комісії;
Демедюк А.М. - головний спеціаліст відділу освіти;
Дроздюк В.П. – головний інспектор Здолбунівського районного сектору
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Рівненській області (за згодою);
Колодюк Л.І. – інженер-будівельник групи по
господарському обслуговуванню закладів освіти району.

централізованому

ІІІ група
Дацюк О.Є. – голова районної ради, голова комісії;
Вітень З.В. - головний спеціаліст відділу освіти;
Місюра Інна Миколаївна – помічник лікаря-епідеміолога управління
Держпродспоживслужби в Здолбунівському районі (за згодою).
Галич О.В. – інженер з охорони праці групи по централізованому
господарському обслуговуванню закладів освіти району.

