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І. ВСТУП
Відділ освіти та молоді Рожищенської райдержадміністрації, керівники установ та закладів освіти проводять системну
роботу щодо реалізації актів законодавства в галузі освіти, які спрямовані на створення умов для рівного доступу до якісної
освіти. Упродовж 2015-2016 навчального року зусилля відділу та всіх педагогів району, в першу чергу, були спрямовані на
охоплення дітей дошкільного віку навчанням і вихованням, визначено поетапне впровадження нових Державних стандартів
початкової і базової загальної середньої освіти.
Розвиток освіти району забезпечується через реалізацію Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про
загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про молодіжні та дитячі громадські
організації», виконання державних та регіональних освітянських програм.
Дошкільна освіта району – це мережа дошкільних навчальних закладів, яка складається з 29 ДНЗ (місто - 5,село - 24),
де у 63 групах навчається та виховується 1304 дитини віком від 2 до 6 років. Відсоток охоплення організованою дошкільною
освітою становить 60% (місто - 81%,село - 47%). У районі спостерігається позитивна тенденція підвищення
відповідальності місцевих органів виконавчої влади та самоврядування за реалізацію державної політики у сфері
дошкільної освіти, що дало можливість удосконалити нині діючу систему дошкільної освіти, поновити і поповнити
матеріальну базу, покращити умови для всіх учасників навчально-виховного процесу, піднести на якісно новий рівень стан
навчально-виховної роботи.
Відділ освіти та молоді, органи місцевого самоврядування, колективи дошкільних навчальних закладів особливу увагу
зосереджують на забезпеченні рівних стартових можливостей для подальшого шкільного навчання усім дітям 5-річного
віку, охоплення дошкільною освітою усіх дітей старшого дошкільного віку шляхом розширення різних форм здобуття
дітьми дошкільної освіти. В ДНЗ навчаються та виховуються 434 дитини віком від 5 до 7 років (78%).
Педагогічні колективи дошкільних закладів мають цікаві напрацювання з питань суспільного дошкільного
виховання, патріотичного виховання дошкільників, які широко пропагуються та впроваджуються в практику роботи через
семінари, методоб’єднання, творчі групи.
Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти,
оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення права громадян України на повну загальну
середню освіту та максимального задоволення їх освітніх і культурних потреб. 2016 рік відзначився тим, що пройшли
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процеси з оптимізації шкіл. Сесією Рожищенської районної ради прийняті рішення тимчасово призупинити діяльність ЗОШ І
ст. сіл Берегове, Єлизаветин, Вишеньки, Козин, Кроватка.
В районі працює 40 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 4797 учнів у 351 класі, що на 51 учень
більше ніж минулого навчального року. Середня наповнюваність класів становить 14 чоловік. Навчально-виховний процес у
школах організований без класів-комплектів. З 1 вересня 2016 року у класах, де кількість учнів менше 5-ти організовано
індивідуальну форму навчання. Така форма навчання запроваджена у 19 навчальних закладах для 149 дітей.
Діюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів забезпечує можливості для здобуття середньої освіти. В районі
проведена відповідна робота щодо реалізації права на освіту дітей незалежно від стану їх фізичного та психічного здоров’я. В
цьому навчальному році забезпечено 100% охоплення дітей освітою, які за станом здоров’я можуть навчатися. Для 23 дітей з
вадами розумового та фізичного розвитку у цьому навчальному році організовано навчання за індивідуальною формою та
інклюзивне навчання для 10 дітей у ЗОШ І-ІІІ ст. №3, №1, №2 м. Рожище, Рожищенський НВК №4 та ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Копачівка та Мильськ.
У загальноосвітніх школах навчається 46 дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Відділ освіти та
молоді повністю забезпечує виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №226 від 05.04.1994 року із змінами та
доповненнями “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей–сиріт, які
залишились без піклування батьків”. На виконання Закону України “Про охорону дитинства” в районі було організовано
безкоштовне харчування дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4 класів протягом усього року.
Вартість харчування становить для дітей-сиріт 7 грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р.
№823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського
піклування по досягненню 18-річного віку» у 2016 році було виплачено одноразову допомогу 17-м дітям даної категорії в
розмірі 1810 грн. на одну дитину.
З метою належної організації рівного доступу до освіти відповідно до програми «Шкільний автобус» здійснюється
підвіз 100% дітей. Із загальної кількості учнів 498 перебувають за межею пішохідної доступності та потребують підвезення.
З них 213 учні підвозяться до місць навчання і додому 5 шкільними автобусами, що становить 43%, решта учнів, а саме 285
підвозяться приватними перевізниками (57%), з якими заключені відповідні угоди. Розроблені та підписані паспорти
маршруту спеціальних регулярних перевезень. На умовах співфінансування було закуплено один шкільний автобус для
підвезення дітей до ЗОШ І-ІІІ ст. с. Крижівка. Є потреба в придбанні шкільних автобусів для підвезення дітей до місць
навчання: ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березолуки та ЗОШ І-ІІІ ст. с. Переспа.
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Питання підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів шкіл району є одним з головних у роботі
відділу освіти та молоді. Аналіз стану справ засвідчив, що більшість керівників загальноосвітніх шкіл району забезпечили
належний рівень підготовки та проведення державної підсумкової атестації. В минулому році атестацію проходили 462
четвертокласників. Підсумкові результати засвідчили в основному достатній рівень знань. Дев’ятий клас закінчили 402 учні.
23 із них отримали свідоцтва з відзнакою, що становить 5,7%, що на 2,2% менше ніж в минулому навчальному році.
Одинадцятий клас закінчило 268 учні, з них 4 нагороджено золотими та 8 срібними медалями. Загальний відсоток
нагороджених становить – 4,5%.
У 2016 році вперше випускники старшої школи проходили підсумкову державну атестацію у формі ЗНО з двох
предметів української мови і математики або історії України та в навчальному закладі з іноземної мови. Про якість освіти
у міських та сільських ЗНЗ свідчать результати ДПА (ЗНО). Аналіз результатів ДПА засвідчує, що одинадцятикласники
засвоїли програмовий матеріал в основному на середньому рівні. Однак не подолали поріг «склав/не склав» із ЗНО з
української мови та літератури 19,5%, та 33,9% склали на низькому рівні. Серед сільських шкіл найгірший показник в ЗОШ
с. Доросині, Топільне, Мильськ, Ясенівка, Щурин. Серед міських шкіл – ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Рожище.
Профільне навчання запроваджено в 17 загальноосвітніх школах І-ІІІ ступеня, з них в сільській місцевості – 12. Всього
класів з профільним навчанням 26. Учнів в профільних класах 347, що становить 67% від загальної кількості учнів 10-11
класів, які займаються у 26 профільних класах. Навчання здійснюється за 4 напрямками. Природничо-математичний напрям
запроваджено у 9 школах, охоплено 123 учні, профілюючими дисциплінами є біологія, математика. Технологічний напрям
запроваджено у 3 школах, охоплено 63 учні. Філологічний напрям запроваджено у 6 школах, охоплено 133 учні. Суспільногуманітарний напрям запроваджено у 2 школах, охоплено 28 учнів.
З метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у 8-9 класах
здійснюється допрофільна підготовка. Форми її реалізації – введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих
предметів, факультативи, гуртки, секції Волинського відділення МАН. Допрофільне навчання включає в себе діагностику
рівня навчальних досягнень, профконсультаційну психодіагностику з метою визначення професійних інтересів школярів.
Традиційним стало проведення ярмарок професій, зустрічі з представниками Рожищенського районного центру зайнятості.
Налагоджуються зв’язки з вищими навчальними закладами І-ІV рівня акредитації.
Для подальшої реалізації державної політики у створенні сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та
набуття нею навичок і знань, застосування її здібностей в районі розроблена і реалізовується програма “Обдарованість”.
Районний банк “Обдарованість” налічує 307 дітей, що становить 6,3 % від загальної кількості учнів. В районі працює 12
секцій Волинського відділення МАН, в яких займається 183 школярі.
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Належним чином проводиться кадрова політика. Сформовані дієві, творчі, з достатнім кваліфікаційним рівнем та
відповідною освітньою підготовкою педагогічні колективи. В районі працює 692 педагоги. 89% вчителів з повною вищою
педагогічною освітою, 63 % мають вищу та першу кваліфікаційну категорії, 34 учителі-методисти, 104 старших учителів, 15
Відмінників освіти України.
Атестація педагогів 2015-2016 навчального року пройшла згідно плану. Засідання атестаційних комісій І рівня
пройшли у визначені терміни та організовано. 164 педагоги атестовано в черговому порядку та 21 – позачергово. Відповідно
до пунктів та 2.12 Типового положення проведена атестація 11 керівників навчально-виховних закладів (8%). За
результатами атестації всіх керівників, які атестувалися визнано такими, що відповідають займаній посаді. Крім керівників
на всі види категорій та розрядів атестувалися 174 педпрацівники (23,8%). Із проатестованих педпрацівників 153 мають
повну вищу педагогічну освіту та 32 – неповну вищу чи базову вищу освіту. За результатами атестації кваліфікаційні
категорії присвоєно: «спеціаліст ІІ категорії» - 30, «спеціаліст І категорії» - 12, «спеціаліст вищої категорії» - 11 педагогам.
Педагогічні звання: «старший учитель» присвоєно – 10 педагогам, «Вихователь-методист» - 4 вихователям ДНЗ. 35 педагогів
взяли участь в електронній атестації.
Традиційно в районі проходив Всеукраїнський конкурс «Вчитель року».
У І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» взяли участь 9 педагогів району, а саме: в номінаціях:
«Початкова освіта» - 3, «Інформатика» - 3, «Біологія» - 2, «Музичне мистецтво» - 1. Слід відмітити, що учасниками
районного конкурсу були спеціалісти усіх кваліфікаційних категорій: вищої - 2, першої - 2, другої - 1, спеціаліст – 3,
молодший спеціаліст – 1. Серед учасників районного туру конкурсу 6 учителів із сільських шкіл, 3 - з міських. Успішно
виступили вчителі таких шкіл: Рожищенського НВК №4, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Топільне, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Крижівка.
Переможцями районного конкурсу «Вчитель року-2017» стали:
- Літвінчук Людмилу Борисівну, вчителя початкових класів Рожищенського НВК №4;
- Герасим’яка Володимира Миколайовича, вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. с. Топільне;
- Дужук Анну Олександрівну, вчителя біології ЗОШ І-ІІІ ст. с. Крижівка;
- Падалюк Жанну Віталіївну, вчителя предмету «Музичне мистецтво» ЗОШ І-ІІ с. Носачевичі.
Протягом 2016 року при ВІППО пройшли курсову перепідготовку 162 педагогів. При методичному кабінеті
організовано науково–методичне консультування для різних категорій керівних та педагогічних кадрів щодо вдосконалення їх
професійної та фахової майстерності.
Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання
національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних
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традицій.Педагоги та класні керівники протягом навчального року проводили певну систему заходів, спрямованих на
патріотичне виховання учнівської молоді.
Основним документом щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національнопатріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. Відповідно
до положень зазначеної Стратегії, основними складовими національно-патріотичного виховання визначено: громадянськопатріотичне, військово-патріотичне й духовно-моральне виховання.
Зусилля педагогів району спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної
організації відповідної виховної роботи. Особливу увагу класні керівники зосереджують на змісті заходів з національнопатріотичного виховання.
З метою ознайомлення учнівської молоді з історією рідного краю, держави, дослідження маловідомих фактів минулого
українського народу, в навчальних закладах району робота спрямована на створення та розширення мережі історичних
музеїв, куточків, стендів історичного напрямку.
Героїчні й водночас драматичні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв та кімнат
бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів. В загальноосвітніх навчальних закладах району
створені патріотичні куточки «Небесна сотня», «Ми – за єдину Україну» де розміщені матеріали газет, малюнки дітей, листи
до воїнів АТО, фотодокументи про випускників шкіл - учасників АТО. В усіх школах району проведено благодійні ярмарки,
збір благодійних коштів, виручені кошти було витрачено на придбання одягу для солдатів, комплектуючих частин військової
техніки, на лікування поранених воїнів. Для підтримки наших бійців у зоні АТО волонтерами шкіл району було організовано
збір макулатури. За отримані кошти придбано сухі пайки, засоби гігієни. Педагогічні колективи та школярі району взяли
активну участь в акції «Подаруй тепло солдату» (в’язали теплі шарфи, шкарпетки, збирали теплий одяг).
Членами загону «Пошук» ЗОШ №1 м. Рожище організовано збір матеріалів, фотоматеріалів для створення
інформаційного стенду про бойовий шлях випускника, повного кавалера ордена «За мужність» - Павла Чайки.
В рамках творчого проекту «Літературне краєзнавство» у Рожищенському НВК №4 був відкритий центр літературної
словесності. Сьогодні із впевненістю можна сказати, що центр стане осередком пошукової, творчої, виховної роботи,
спрямованої на вивчення рідної мови, її пропаганду, відродження національної культури, звичаїв і традицій українців. Адже
уся робота направлена на виховання в учнів національної гідності, гордості за український народ, його мову, яка є не тільки
засобом спілкування, а й головною ознакою нашої нації.
Особливої уваги потребують питання превентивного виховання. Закладами освіти району здійснюється комплекс
заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації, попередження негативних явищ у дитячому середовищі.
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Виховання правової культури у дітей є одним з головних компонентів профілактичної роботи з неповнолітніми, адже
вони повинні більше знати не лише про свої права, а й обов’язки та відповідальність, яка настає при порушенні певних
загальноприйнятих норм співіснування у суспільстві.
Загальноосвітні заклади району ретельно працюють за усіма напрямками роботи з профілактики злочинності та
правопорушень серед неповнолітніх. Постійно та систематично ведеться облік дітей з девіантними нормами поведінки.
Одним із важливих напрямків профілактичної роботи є робота Ради профілактики, дії якої спрямовані перш за все на
надання допомоги батькам, учням, класним керівникам у вирішенні проблем. В навчальних закладах забезпечується
неухильний контроль за відвідуванням занять та засвоєнням знань учнів, що перебувають на внутрішньошкільному обліку.
З метою ефективного вирішення проблем соціального і правового захисту дітей, покращення роботи щодо виховної та
профілактичної роботи в навчальних закладах району в 2016 - 2017 навчальному році необхідно:
 вжити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді в позаурочний час;
 проаналізувати
якість
інформаційно-освітньої
роботи з питань запобігання вживанню учнями
слабоалкогольних та алкогольних напоїв, як важливих чинників зростання злочинності.
В 2016 році послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 1787 осіб, що складає 37% від загальної кількості дітей
шкільного віку в районі. З них: 1603 (33%) - відпочинком, 184 (4%) - оздоровленням. Зокрема, охоплено оздоровленням 46
дітей-сиріт ( 100%), 33 дітей-інвалідів, 674 дітей з багатодітних сімей та 233 - з малозабезпечених сімей, 209 дітей, які
стоять на диспансерному обліку, 331-талановитих та обдарованих дітей, 220 дітей працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери села, 35 дітей учасників АТО, 4 дітей переселенців.
На оздоровлення дітей з місцевого бюджету було використано 367 тис.грн., з них на придбання путівок – 307 тис.
грн., 60 тис. грн. - на харчування в пришкільних таборах. Крім коштів з місцевого бюджету були залучені додаткові
кошти - кошти батьків, громадських організацій.
Важливою ланкою роботи є організація харчування у навчальних закладах району.
Відділом освіти та молоді райдержадміністрації організовано безоплатне гаряче харчування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, та
учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» з розрахунку 7,00 грн. на одну дитину в день.
Учні 1-11 класів, які не мають статусу, харчуються за кошти батьків.
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Рішенням Рожищенської районної ради були виділені кошти з місцевого бюджету на організацію безоплатного
харчування з розрахунку 7,00 грн. на одну дитину в день для дітей, батьки яких мобілізовані у зону АТО, демобілізовані, які
переміщуються з тимчасової окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
Для розвитку здібностей та талантів в районі функціонує 2 позашкільні установи: будинок дитячої творчості та районна
дитячо-юнацька спортивна школа.
У будинку дитячої творчості працює 63 гурткові групи, якими охоплено 958 дітей, 783 – на базі БДТ та 175- на базі
загальноосвітніх шкіл району.
Педагогічний колектив БДТ успішно працює над реалізацією основних завдань науково-методичного напрямку
«Формування соціально зрілої творчої особистості в умовах позашкільного навчального закладу. Забезпечення гармонізації
стосунків учасників педагогічного процесу».
Серед творчих здобутків закладу у 2016 році: 2 других місця на Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічних та
вокально-хореографічних колективів «Самоцвіти», що проходив у листопаді 2016 року в м. Львів, 1- перше, 1- друге, 1 –
третє місце у ХІХ Всеукраїнському відкритому дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі естрадної пісні «Різдвяна зіронька» в
м. Мукачево, ІІІ – місце на ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорового співу та інструментальної музики «Галицькі
самоцвіти», що проходив у м. Львів, на обласних конкурсах та виставках вихованці БДТ здобули 5 – перших призових місць,
7 – других та 2- третіх місця.
У 22 групах РДЮСШ (легка атлетика, футбол, настільний теніс) займаються 260 дітей. Серед здобутків закладу:
вихованка РДЮСШ в складі команди Волинської області (Савка Тетяна) - ІІ місце у міжнародному турнірі з легкої
атлетики «Україна – Білорусь – Польща» (стрибки в довжину), в чемпіонаті України з легкої атлетики – п’яте місце, в
обласних змаганнях дитячо-юнацької футбольної ліги (вища ліга-ІІІ місце, дитяча ліга - 5 місце серед 23 команд області), в
чемпіонаті Волинської області з легкої атлетики – 5 місце, в чемпіонаті Волинської області з легкоатлетичного кросу – 5
місце, в чемпіонаті Волинської області з настільного тенісу – ІІІ місце.
І. Основними проблемними питаннями галузі є:
- недостатнє фінансування на утримання та розвиток дошкільних навчальних закладів;
- забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській
місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів;
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- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як
координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в районі;
- забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та
допрофільної підготовки;
- оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасними технічними і технологічними
засобами;
- недостатнє фінансування для впровадження енергозберігаючих технологій;
- забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Основні завдання на 2017 рік.

-

Дошкільна освіта.
реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою;
об’єднання зусиль органів місцевої влади для розвитку мережі дошкільних навчальних закладів, забезпечення права
дітей на якісну дошкільну освіту;
- 100% охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
збільшення грошового нормативу на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для покращення
показників виконання натуральних норм.
придбання комп’ютерної техніки для ДНЗ для запровадження електронного документообігу та впровадження ІКТ в
управлінський процес;
приведення у відповідність Типових штатних нормативів ДНЗ;
переведення на постійний режим роботи дошкільного навчального закладу в с. Залісці.

Загальна середня освіта.
- проводити цілеспрямовану роботу щодо формування мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної
ситуації, реальних фінансових можливостей для надання якісної освіти;
- продовжити роботу щодо запровадження Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти;
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- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей
особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір
та світове співтовариство;
- забезпечити організоване підвезення учнів та вчителів до місця навчання та роботи відповідно до вимог чинного
законодавства;
- продовжити роботу по встановленню енергозберігаючих вікон в школах району;
- продовжити роботу по забезпеченню сучасною комп’ютерною технікою ЗОШ району;
- забезпечувати інформаційне наповнення веб-сайту відділу, навчальних закладів для опублікування кращих
освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації;
- забезпечення своєчасного і повного виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 2017 року, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;
- удосконалення системи моніторингу якості освіти на кожному управлінському рівні;
- створення в закладах освіти належних умов для навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами, в тому
числі з інвалідністю;
- зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів;
- забезпечення взаємодії з батьками, розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення
питань організації навчального процесу, життєдіяльності закладів освіти тощо;
- розширення структури логопедів в районі;
- формування і підтримка в педагогічних колективах здорового морально-психологічного мікроклімату.

-

Позашкільна освіта.
забезпечити функціонування мережі позашкільних навчальних закладів;
збільшити відсоток охоплення школярів позашкільною освітою;
впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології;
зміцнювати матеріально-технічну базу відповідно до сучасних вимог;
залучати висококваліфікованих педагогічних працівників з відповідною освітою на посади керівників гуртків
позашкільних навчальних закладів.
розширення мережі гуртків науково-технічного напрямку.
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПАРАТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ
Початок робочого дня

800 год

Завершення робочого дня

1715 год, ( п’ятниця - 1600 год)

Перерва на обід

1300 год – 1400 год

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину

Прийом відвідувачів
Начальник

І.Б. Кузава

Вівторок 10.00 – 17.00

Заступник начальника

В.С. Масюк

Четвер 10.00 – 17.00

1. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№
Заходи
п/п
1. Колегія відділу освіти

Термін

Час

Відповідальні

1 раз у два місяці

11.00

Кузава І.Б.
13

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наради директорів шкіл
Наради завідуючих ДНЗ
Оперативно-розпорядчі наради
Інструктивні та виробничі наради
Апаратне навчання
Дні відділу у закладах освіти

1 раз у два місяці
1 раз у квартал
Щопонеділка
По потребі
Остання п’ятниця місяця

10.00
10.00
8.30
По потребі
14.00.

Згідно плану роботи

Кузава І.Б.
Тусевич Л.М.
Кузава І.Б.
Кузава І.Б.
Кузава І.Б.
Масюк В.С. головні
спеціалісти

2. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З РОЗПОРЯДЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА
ДОРУЧЕННЯМИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
1. Вхідна документація щоденно реєструється секретарем та подається начальнику відділу освіти та молоді для
прийняття управлінського рішення, контроль здійснюється відповідно до резолюції начальника.
2. Організація підготовки колегії, систематизація та узагальнення розглянутих на її засіданнях питань покладається на
секретаря колегії.
3. Підготовку протокольних доручень начальника відділу освіти та молоді, даних на нарадах керівників закладів освіти,
контроль за їх виконанням та підготовку інформації про їх реалізацію на наступній нараді здійснює секретаря колегії та
заступник начальника.
4. Контроль за виконанням доручень начальника відділу освіти та молоді на щотижневих апаратних нарадах
здійснюється працівниками відділу згідно з функціональними обов’язками. Відповідальні особи про їх виконання
доповідають на наступних нарадах.
5. Поточні питання управлінського та виробничого характеру постійно аналізуються заступником начальника,
головними спеціалістами відділу освіти та молоді, які при необхідності подають пропозиції начальнику для прийняття
відповідних рішень.
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6. Контроль за виконанням законів України, рішень Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, регіональних програм галузі освіти та підготовка
необхідних довідок, інформацій здійснюється працівниками відділу відповідно до їх функціональних обов’язків.

ІІІ. ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
№
з/п

Назва питання, яке розглядається

Дата
проведення

1
1.

2
- Про управлінську діяльність завідувача ДНЗ №3 м. Рожище на
виконання Закону України «Про дошкільну освіту»;
- Про проведення атестаційної експертизи ЗОШ І ст. с. Тростянка;
В порядку контролю:
- Про стан виконання рішення колегії від 20.04.2016 року №1/2 «Про
проведення державної атестації ЗОШ І-ІІ ст. с. Вічині»;
- Про стан виконання рішення колегії від 20.04.2016 року №1/3 «Про
проведення державної атестації ЗОШ І-ІІ ст. с. Оленівка»;
- Про стан виконання рішення колегії від 20.04.2016 року №1/4 «Про
підсумки проведення атестаційної експертизи ДНЗ с. Носачевичі»
- Про роботу директора ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Рожище щодо реалізації
вимог Закону України «Про загальну середню освіту»;
- Про управлінську діяльність дирекції ЗОШ І-ІІ ст. с. Іванчиці з
виконання Закону України «Про загальну середню освіту»;
- Про управлінську діяльність завідувача ДНЗ с. Топільне на
виконання Закону України «Про дошкільну освіту».

3
Лютий

2.

Відповідальний
за підготовку
питання
4
Тусевич Л.М.

Примітка
про
виконання
5

Сасовська О.О.
.
Сасовська О.О.
Сасовська О.О.
Квітень

Тусевич Л.М.
Сасовська О.О.
Сасовська О.О.
Тусевич Л.М.
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3.

4.

5.

7.

В порядку контролю:
- Про стан виконання рішення колегії від 20.04.2016 року №1/5 «Про
проведення державної атестації Рожищенського Будинку дитячої
творчості»;
- Про стан виконання рішення колегії від 01.07.2016 року №2/2 «Про
стан забезпечення якісної освіти відповідно до вимог Базового
компонента
дошкільної
освіти
педагогічним
колективом
Рожищенського ДНЗ №1 «Малятко»».
- Про підсумки роботи з обдарованими дітьми в 2016-2017
навчальному році;
- Про управлінську діяльність дирекції ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мильськ з
виконання Закону України «Про загальну середню освіту»;
- Про роботу директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Топільне щодо реалізації
вимог Закону України «Про загальну середню освіту».
Про підсумки розвитку освіти району у 2016-2017 навчальному році та
завдання на 2017-2018 навчальний рік
(розширене засідання колегії)
- Управлінська діяльність дирекції ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ворончин щодо
реалізації та дотримання закону України „Про загальну середню
освіту”;
- Про роботу районної психолого-медико-педагогічної консультації
щодо своєчасного виявлення та організації допомоги дітям з
відхиленнями у розвитку;
- Про стан організації безпеки життєдіяльності та охорони праці в
загальноосвітніх навчальних закладах району.
- Про роботу директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сокіл щодо реалізації вимог
Закону України «Про загальну середню освіту»;
- Про управлінську діяльність завідувача ДНЗ с. Доросині на
виконання Закону України «Про дошкільну освіту»;

Книш В.В.
Тусевич Л.М.

Червень

Сидорук В.А.
Книш В.В.
Книш В.В.

Серпнеь

Кузава І.Б.

Жовтень

Сасовська О.О.
Мохнюк В.М.
Ільчук Н.Л.

Грудень

Книш В.В.
.
Тусевич Л.М.
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- Про затвердження плану роботи відділу освіти на 2017 рік.
В порядку контролю:
- Про стан виконання рішення колегії від 29.12.2016 року №4/1 «Про
управлінську діяльність дирекції ЗОШ І-ІІІ ст. с. Щурин щодо
реалізації та дотримання закону України «Про загальну середню
освіту»;
- Про стан виконання рішення колегії від 29.12.2016 року №4/2 «Про
результати державної атестації Літогощанського ДНЗ «Барвінок»
загального розвитку»;
- Про стан виконання рішення колегії від 29.12.2016 року №4/3 «Про
роботу директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березолуки щодо реалізації вимог
Закону України «Про загальну середню освіту»;

Масюк В.С.
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ІV. НАРАДИ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1. Наради директорів загальноосвітніх шкіл
№
з/п

Назва питання, яке розглядається

Термін
проведення

1
1.

2
- Про підсумки роботи навчальних закладів району у 2016 році та
завдання на 2017 рік;
- Про плани щодо фінансово-господарської діяльності установ
освіти району у 2017 році.
- Організація підготовки і проведення ЗНО-2017 року
випускників навчально-виховних закладів району;
- Про організацію харчування учнів у ЗОШ району у 2017 році;
- Про роботу педколективів шкіл району щодо попередження
дитячої бездоглядності та правопорушень;
- Про виконання Плану заходів, спрямованих на вивчення
англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району в
рамках року англійської мови.
- Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації;
- Про підготовку до проведення літнього оздоровлення дітей у
2017 році;

3
Січень

2.

3.

Березень

Відповідальний
за підготовку
питання
4
Кузава І.Б.
Масюк В.С.
Чернецька Н.І.

Примітка
про
виконання
5

Масюк В.С.
Сасовська О.О.
Книш В.В.
Мохнюк В.М.

Травень

Сасовська О.О.
Перепенко С.О.
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4.

5.

6.

- Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників та
керівних кадрів у 2016-2017 навчальному році;
Про організацію навчально-виховного процесу в ЗОШ району в
2017-2018 навчальному році;
- Про стан підготовки закладів освіти до початку 2017-2018
навчального року.
- Про стан роботи шкільних бібліотек із забезпечення та
збереження бібліотечного фонду;
- Про дотримання конституційних вимог щодо обов’язковості
загальної середньої освіти, положень Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку;
- Про підготовку теплових господарств навчальних закладів
району до опалювального сезону 2017-2018 років.
- Про підсумки роботи щодо оздоровлення та відпочинку дітей
району у 2017 році;
- Про роботу з обдарованими учнями на уроках математики в
сільських школах району;
- Стан виконання Закону України «Про звернення громадян» в
закладах та установах освіти у 2017 році.

Мізюк С.М.
Серпень

Вересень

Сидорук В.А..
Сасовська О.О
Масюк В.С.
Тимчук С.В.
Книш В.В.
Ільчук Н.Л.

Грудень

Перепенко С.О.
Мізюк С.М.
Матишняк О.Ф.
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2. Наради завідуючих дошкільними навчальними закладами
№
з/п
1
1.

2.

3.
4.

Назва питання, яке розглядається

2
- Про організацію харчування у дошкільних закладах у 2017 році
- Про результати вивчення стану ведення ділової документації у
дошкільних навчальних закладах.
- Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників
ДНЗ.
- Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей в ДНЗ.
- Про організацію навчально-виховного процесу в ДНЗ у 20172018 навчальному році.
- Про оформлення статистичної звітності за 2017 рік
- Про підсумки роботи та стан дошкільної освіти у 2017 році.

Термін
проведення
3
Лютий

Відповідальний
за підготовку
питання
4
Сасовська О.О.
Тусевич Л.М.

Травень

Тусевич Л.М.

Вересень

Тусевич Л.М.

Грудень

Тусевич Л.М.

Примітка
про
виконання
5
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V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА АНАЛІТИЧНІ НАКАЗИ
№
з/п

Назва наказу

1
1.

2
Про підсумки роботи навчальних закладів району з профілактики
злочинності серед учнівської молоді у 2016 році та завдання на 2017
рік
Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників
освіти у 2017 році.
Про затвердження плану основних заходів захисту об’єктів освіти у
2016 році
Про підсумки організації цивільного захисту учасників навчальновиховного процесу закладів району у 2015 році та основні завдання на
2016 рік.
Про підсумки районного конкурсу „Срібні дзвіночки”.
Про проведення районного огляду художньої самодіяльності
загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів
Про організацію безкоштовного харчування школярів у ІІ семестрі
2015-2016 навчального року

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Термін
Відповідальний
підготовки за підготовку
наказу
наказу
3
Січень

4
Ткачук Т.Ю.
Книш В.В.

Січень

Тусевич Л.М.

Січень

Масюк В.С.

Січень

Масюк В.С.

Січень
Січень

Книш В.В.
Корнійчук Є.А.

Січень

Сасовська О.О.

Примітка
про
виконання,
номер, дата
5
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА У ЗНЗ
району в 2016-2017 навчальному році
Про підсумки засідання атестаційної комісії відділу освіти та молоді
райдержадміністрації та результати атестації педагогічних
працівників району у 2016-2017 навчальному році
Про проведення районного туристсько-спортивного зльоту учнівської
молоді
Про підсумки районного огляду художньої самодіяльності
загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів
Про закріплення відповідальних за ЗНЗ району на час проведення
ДПА учнів 9-их класів
Про створення предметних апеляційних комісій навчальних предметів
Про організацію літнього оздоровлення дітей в дошкільних
навчальних закладах району
Про проведення випускних вечорів у школах району
Про оздоровлення дітей влітку 2017 року.
Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників у
загальноосвітніх школах району.
Про підготовку та наслідки проведення державної підсумкової
атестації в загальноосвітніх школах району.
Про підсумки проведення районного туристсько – спортивного зльоту
учнівської молоді.
Про підсумки ХVІ Спортивних ігор школярів району.
Про підготовку закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року
та до роботи в зимових умовах.
Про підсумки роботи з обдарованими дітьми у 2015-2016 навчальному
році.
Про підсумки впровадження профільного навчання у ЗНЗ І-ІІІ с. у
2016-2017 навчальному році

БерезеньКвітень
Квітень

Сасовська О.О.

Травень

Бондя М.М.

Травень

Книш В.В.

Травень

Сасовська О.О.

Травень
Травень

Сасовська О.О.
Тусевич Л.М.

Травень
Травень
Травень

Сасовська О.О.
Перепенко С.О.
Тимчук С.В.

Червень

Сасовська О.О.

Червень

Бондя М.М.

Червень
Червень

Сидорук В.А.
Ільчук Н.Л.

Червень

Сидорук В.А.

Червень

Сасовська О.О.

Мізюк С.М.
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24. Про підсумки участі школярів району у двох етапах Міжнародного
математичного конкурсу „Кенгуру ”
25. Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2017-2018
навчальному році.
26. Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у
2016-2017 навчальному році.
27. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку у
навчальних закладах району.
28. Про організацію підвезення школярів в новому 2017-2018
навчальному році.
29. Про підсумки вивчення курсу «Захист Вітчизни» в 2016-2017 н.р. та
завдання на 2017-2018 навчальний рік.
30. Про організацію безкоштовного харчування школярів у І семестрі
2016-2017 навчального року
31. Про проведення районного фестивалю „Нащадки козацької слави”.
32. Про реєстрацію секцій МАН.
33. Про проведення ХVІІ Спортивних ігор школярів району.
34. Про проведення щорічного обліку дітей дошкільного віку
35. Про посилення контролю за організацією харчування дітей та заходів
з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед
дітей у ЗНЗ району
36. Про проведення місячника шкільних бібліотек
37. Про проведення І туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт
38. Про охоплення дітей та підлітків шкільного віку різними формами
здобуття повної загальної середньої освіти.
39. Про підсумки підготовки закладів освіти до роботи в осінньо –
зимовий період.
40. Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад

Червень

Мізюк С.М.

Серпень

Сидорук В.А.

Серпень

Сидорук В.А.

Серпень

Тусевич Л.М.

Серпень

Галицький О.В.

Серпень

Сидорук В.А.

Серпень

Сасовська О.О.

Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень

Сидорук В.А.
Сидорук В.А.
Сидорук В.А.
Тусевич Л.М.
Сасовська О.О.

Вересень
Жовтень
Жовтень

Тимчук С.В.
Бондя М.М.
Ткачук Т.Ю.
Книш В.В.

Жовтень

Ільчук Н.Л.

Жовтень

Сидорук В.А.
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41. Про підсумки проведення районного фестивалю "Нащадки козацької
слави".
42. Про проведення олімпіад серед учнів початкових класів в освітніх
округах.
43. Про проведення І та ІІ етапів XVІІ Міжнародного конкурсу з
української мови ім. П. Яцика.
44. Про підсумки проведення І туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких
робіт
45. Про проведення конкурсу „Вчитель року”.
46. Про проведення районних олімпіад серед учнів початкових класів.
47. Про підсумки оздоровлення школярів.
48. Про підсумки І та ІІ етапів XVІІ Міжнародного конкурсу з української
мови ім. П. Яцика.
49. Про проведення районного заочного конкурсу «Космічні фантазії».
50. Про підсумки проведення конкурсу «Вчитель року».
51. Про підсумки проведення районних олімпіад серед учнів початкових
класів.
52. Про підсумки проведення районного заочного конкурсу «Космічні
фантазії».
53. Про проведення Всеукраїнського тижня права в навчальних закладах
району.
54. Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних
олімпіад олімпіад.
55. Про проведення мовно-літературного конкурсу учнівської творчості
ім. Т.Шевченка
56. Про підсумки мовно-літературного конкурсу учнівської творчості ім.
Т.Шевченка
57. Про проведення і підсумки районної виставки-конкурсу «Новорічний

Жовтень

Сидорук В.А.

Жовтень

Грищенко Н.М.

Листопад

Мохнюк В.М.

Листопад
Листопад
Листопад
Листопад
Грудень

Бондя М.М.
Ткачук Т.Ю.
Сидорук В.А.
Грищенко Н.М.
Перепенко С.О.
Мохнюк В.М.

Грудень

Мохнюк В.М.

Грудень
Грудень

Сидорук В.А.
Грищенко Н.М.

Грудень

Мохнюк В.М.

Грудень

Ткачук Т.Ю.

Грудень

Сидорук В.А.

Грудень

Мохнюк В.М.

Грудень

Мохнюк В.М.

Грудень

Мохнюк В.М.
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подарунок»
58. Про стан організації харчування у ДНЗ району в 2017 році

Грудень

Бондя М.М.
Сасовська О.О.

VІ. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п

Зміст питання, що вивчається

1

2

Форма
узагальнен
ня
3

Відповідальний
за підготовку
питання
4

Довідка

Чернецька Н.І.

Довідка

Сидорук В.А.

Довідка

Бодня М.М.

Довідка

Сасовська О.О.

Примітка
про
виконання
5

Січень
1.
3.

Про завершення фінансового року та основні напрямки формування
бюджету на 2016 рік.
Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Переспа
та Літогоще

Лютий
1.
2.

Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології в ЗОШ І-ІІІ
ст.. сіл Крижівка, Переспа, Ясенівка
Про стан організації харчування в ЗОШ району.

Березень
1.

2.

Про дотримання норм типового положення про атестацію
педагогічних працівників в Рожищенському НВК №4 та ЗОШ І-ІІІ
ст.. с. Копачівка
Про дотримання наказу МОН України від 19.08.2016 року № 1009
«Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних

Довідка

Мізюк С.М.

Довідка

Грищенко Н.М.
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3.

досягнень учнів початкової школи» в школах району
Методичний супровід організації навчально-виховного процесу у
ДНЗ с. Літогоще, С. Доросині

Довідка

Тусевич Л.М.

Довідка

Грищенко Н.М.

Довідка

Масюк В.С.

Довідка

Мохнюк В.М.

Довідка

Ткачук Т.Ю.

Довідка

Сасовська О.О.

Довідка

Тимчук С.В.

Довідка
Довідка

Сасовська О.О.
Книш В.В.

Довідка

Масюк В.С.

Квітень
1.

2.

Стан викладання і методичне забезпечення курсу «Мистецтво» у 8-х
класах ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Щурин, с. Топільне, ЗОШ І-ІІ ст.. С. Іванчиці,
с. Залісці.
Про підготовку та проведення основної сесії зовнішнього
незалежного. оцінювання 2017 року.

Травень
1.

2.

Використання історичного матеріалу на уроках української мови і
літератури в ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Доросині, с. Сокіл, Зош Ш-ІІ ст.. с.
Іванчиці.
Про використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії в ЗОШ ІІІІ ст. с. Копачівка, с. Переспа, ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Рожище.

Вересень
1.
2.

Про оптимізацію мережі навчальних закладів та подання
статистичної звітності.
Про забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних
закладів району.

Жовтень
1.
2.

Про Стан функціонування освітніх округів
Про виконання в школах району Інструкції з обліку дітей і підлітків
шкільного віку затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України
від 12.04.2000р. №646.

Листопад
1.

Про результати підготовки цивільного захисту навчальних закладів
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2.

Рожищенського району у 2016-2017 навчальному році.
Про організацію та ефективність навчання дітей з особливими
потребами за індивідуальною формою навчання в ЗОШ району.

Довідка

Мохнюк В.М.

Довідка

Ільчук Н.Л.

Довідка

Матишнюк О.Ф.

Грудень
1.
2.

Про стан травматизму та заходи по його профілактиці у навчальновиховних закладах району
Про роботу із зверненнями громадян у відділі освіти та молоді
райдержадміністрації у 2017 році.
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VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№
з/п

Назва навчального закладу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 м. Рожище
Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Іванчиці
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Мильськ
Дошкільний навчальний заклад с. Топільне
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Топільне
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Ворончин
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Сокіл
Дошкільний навчальний заклад с. Доросині
Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Залісці
Дошкільний навчальний заклад с. Любче
Загальноосвітня школа І-ІІ ст.. с. Носачевичі
Рожищенський дошкільний навчальний заклад №4
м. Рожище

3
Лютий
Лютий
Березень
Березень
Квітень
Вересень
Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад
Грудень
Грудень

4
Сасовська О.О.
Сасовська О.О.
Книш В.В.
Тусевич Л.М.
Книш В.В.
Сасовська О.О.
Книш В.В.
Тусевич Л.М.
Сасовська О.О.
Тусевич Л.М.
Перепенко С.О.
Тусевич Л.М.

Примітка про
виконання,
дата
5

28

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
№
з/п

1
1.
2.
3.

Зміст заходу

2
Поновити банк даних про кількість учнівських організацій та
об’єднань.
Проведення днів профілактики.
Поновити банк даних про кількість учнів схильних до
правопорушень, кількість неблагополучних сімей та дітей шкільного
віку, які виховуються в цих сім’ях

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

3
Жовтень

4
Ткачук Т.Ю.

Відповідно
до графіку
Жовтень

Ткачук Т.Ю.

Примітка
про
виконання,
дата
5

Ткачук Т.Ю.
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ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№
Зміст роботи
з/п
1
2
1. Підготовка статистичних звітів дошкільних навчальних
закладів
2. Продовжити роботу по 100% охопленню дітей
старшого дошкільного віку підготовкою до навчання в
школі
3. Атестаційна експертиза ДНЗ с. Топільне
4. Проведення щорічного обліку дітей дошкільного віку
5.
6.
7.

Атестаційна експертиза ДНЗ с. Доросині
Атестаційна експертиза ДНЗ с. Любче
Атестаційна експертиза Рожищенського дошкільного
навчального закладу № 4 м. Рожище

Термін
виконання
3
Січень
Протягом року
Березень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

Відповідальний
за виконання
4
Тусевич Л.М.
Керівники ДНЗ
Відділ освіти,
Керівники ДНЗ

Примітка про
виконання
5

Тусевич Л.М.
Тусевич Л.М.
Керівники ДНЗ
Тусевич Л.М.
Тусевич Л.М.
Тусевич Л.М.
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Х. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Назва заходу
2
Формування гуртків БДТ та секцій РДЮСШ, які будуть
працювати на базі сільських загальноосвітніх шкіл.
Забезпечити функціонування секцій Волинського відділення
МАН
Розширення співробітництва з позашкільними навчальними
закладами області.
Сприяти участі педагогічних працівників, учнів у
Всеукраїнських програмах, науково-практичних конференціях,
змаганнях, конкурсах, фестивалях
Створити умови для забезпечення участі вихованців
Рожищенської районної ДЮСШ у обласних спортивних
змаганнях
Підготовка статистичних звітів позашкільних навчальних
закладів

Термін
проведення
3
Серпень Вересень
Протягом року

Відповідальний
за виконання
4
Петрусевич Л.В.
Приходько С.В.
Сидорук В.А.

Протягом року

Петрусевич Л.В.
Приходько С.В.
Петрусевич Л.В.
Сидорук В.А.
Приходько С.В.
Приходько С.В.

Протягом року
Протягом року
Грудень

Примітка про
виконання
5

Петрусевич Л.В.
Приходько С.В.
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ХІ. ОРГАНІЗАТОРСЬКА ТА НАУКОВО – НАВЧАЛЬНА РОБОТА З КЕРІВНИКАМИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№
з/п

Зміст питання

Назва заходу

Термін, місце
проведення

1
1.

2
«Виховання громадянина-патріота»

3
Семінар директорів
шкіл

2.

Роль керівника у створенні
освітньої системи закладу

Семінар директорів
шкіл

3.

Організація національнопатріотичного виховання

4.

Система військово-патріотичного
виховання в навчальному закладі

Семінар заступників
директорів шкіл з
навчально-виховної
роботи
Семінар заступників
директорів шкіл з
виховної роботи

4
Квітень,
ЗОШ І-ІІІ ст. №1
м. Рожище
Жовтень
ЗОШ І-ІІІ ст.. с.
Топільне
Квітень
ЗОШ І-ІІІ ст.
С. Щурин

5.

Патріотичне виховання –
пріоритетний напрямок в

Семінар заступників
директорів шкіл з

Відповідальний за
виконання

Відмітка про
виконання ,
дата
5

Сидорук В.А.
Сидорук В.А.
Мохнюк В.М.

Лютий
ЗОШ I-ІIІ ст. с.
№1 м. Рожище

Ткачук Т. Ю.

Квітень
ЗОШ І-ІІІ ст. с.

Ткачук Т.Ю.
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профілактиці негативних проявів в
учнівському середовищі

виховної роботи

Доросині

ХІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
1.

Зміст роботи

2
Підготовка до участі в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу „Вчитель року.”
2. Організація роботи по реєстрації учасників зовнішнього
незалежного оцінювання у 2016 році.
3. Практичний семінар з медичними сестрами ДНЗ з питань
організації харчування дітей.
4. Організувати та забезпечити участь школярів району в
обласних предметних олімпіадах.
5. Створити базу даних про випускників, які будуть проходити
зовнішнє незалежне оцінювання.
6. Методичний день в ЗОШ І ст. с. Малинівка
7. Вивчення та оцінка діяльності ЗОШ I-ІIІ ступеня №3 м. Рожище
8. Вивчення та оцінка матеріалів проведеної державної атестації
ЗОШ I-II ступеня с. Іванчиці
9. Вивчення та оцінка матеріалів проведеної державної атестації
ДНЗ с. Топільне
10. Вивчення та оцінка матеріалів проведеної державної атестації

Термін
виконання
3
Січень

Відповідальний
за підготовку
питання
4
Сидорук В.А.

Січень

Масюк В.С.

Січень

Сасовська О.О.

Січень

Сидорук В.А.

Лютийберезень
Лютий
Лютий
Лютий

Масюк В.С.
Грищенко Н.М.
Сасовська О.О.
Сасовська О.О.

Березень

Тусевич Л.М.

Березень

Книш В.В.

Примітка
про
виконання
5
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

ЗОШ I-ІІІ ст.. с. Мильськ.
Організація та проведення атестації педагогічних працівників
загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних
закладів району.
Методичний день в ЗОШ І ст. с. Кияж
Організація та проведення дня відділу освіти в ЗОШ І-ІІІ ст.
смт. Дубище.
Організація роботи пункту пробного тестування.
Вивчення та оцінка матеріалів проведеної державної атестації
ЗОШ I-ІІІ ст.. с. Топільне.
Взяти участь у роботі шкільних атестаційних комісій.

17. Організація та проведення районної спартакіади серед
допризовної молоді.
18. Перевірити стан виконання навчальних планів та програм.
19. Проведення інструктивно-методичних нарад з вчителямипредметниками з питань підготовки до державної підсумкової
атестації.
20. Забезпечити школи випускною документацією та
документацією для проведення державної підсумкової
атестації.
21. Організаційні заходи щодо підготовки навчальних закладів до
літнього оздоровлення.
22. Організація та проведення туристсько-спортивного зльоту
учнівської молоді.
23. Захист проектів навчальних планів шкіл.

Березень

Мізюк С.М.

Березень
Квітень

Грищенко Н.М.
Масюк В.С.
Книш В.В.
Масюк В.С.
Книш В.В.

Квітень
Березень
Квітень
Квітень
Травень
Травень

Працівники
відділу освіти,
методисти
Сидорук В.А.
Працівники
відділу освіти,
методисти
Методисти

Травень

Масюк В.С.
Сасовська О.О.

Травень

Перепенко С.О.

Травеньчервень
Травень

Бондя М.М.
Кузава І.Б.
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24. Взяти участь у святі Останнього дзвінка у загальноосвітніх
школах.

Травень

25. Організація роботи щодо підготовки та проведення державної
підсумкової атестації випускників.
26. Організація роботи експертної комісії щодо відповідності
нагородження учнів золотими та срібними медалями з
української мови.
27. Забезпечення загальноосвітніх шкіл бланками документів про
освіту.
28. Перевірити стан проведення державної підсумкової атестації в
загальноосвітніх школах.

Травень
Червень
Травень
Червень

29. Організація та проведення випускних вечорів в навчальних
закладах.
30. Організація та проведення підготовки навчальних закладів до
нового 2016-2017 навчального року.
31. Організація роботи щодо завезення в район підручників.
32. Практичний семінар для кухарів шкіл району.
33. Організація та проведення семінарів вчителів-предметників
щодо вимог до викладання предметів у новому навчальному
році.
34. Організація та проведення серпневої конференції працівників
освіти.

Червень

35. Проведення аналізу підготовки навчальних закладів до нового
навчального року.

Травень
Червень
Травень

Липеньсерпень
Липень
Серпень
Серпень

Сасовська О.О.
Сидорук В.А.
Працівники
відділу освіти,
методисти
Масюк В.С.
Сасовська О.О.
Масюк В.С.
Сасовська О.О.
Масюк В.С.
Сасаовська О.О.
Працівники
відділу освіти,
методисти
Масюк В.С.
Сасовська О.О.
Масюк В.С.
Ільчук Н.Л.
Тимчук С.В.
Сасовська О.О.
Працівники РМК

Серпень

Працівники
відділу освіти,
методисти.

Серпень

Працівники
відділу освіти,
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36. Проведення аналізу забезпечення шкіл підручниками.
37. Організація та проведення дня відділу освіти в ЗОШ І-ІІ ст. с.
Тихотин
38. Вивчення та оцінка матеріалів проведення державної атестації
ЗОШ І –ІІІ ст. с. Ворончин
39. Методичний день в ЗОШ І ст. с. Тростянка
40. Проведення аналізу підготовки навчальних закладів до роботи в
осінньо-зимовий період.
41. Вивчення та оцінка матеріалів проведення державної атестації
ЗОШ І –ІІІ ст. с. Сокіл
42. Методичний день в ЗОШ І ст. с. Кобче
43. Вивчення та оцінка матеріалів проведеної державної атестації
ДНЗ с. Доросині
44. Організація та проведення дня відділу освіти в ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Береськ
45. Вивчення та оцінка матеріалів проведеної державної атестації
ДНЗ с. Любче
46. Вивчення та оцінка матеріалів проведення державної атестації
ЗОШ І-ІІ ст. с. Залісці
47. Вивчення та оцінка матеріалів проведеної державної атестації
Рожищенського ДНЗ №4
48. Вивчення та оцінка матеріалів проведення державної атестації
ЗОШ тІ-ІІ ст.. с. Носачевичі

Серпень
Вересень
Вересень
Вересень
Жовтень

методисти
Тимчук С.В.
Маюк В.С.
Книш В.В.
Сасовська О.О.

Жовтень

Грищенко Н.М.
Масюк В.С.
Ільчук Н.Л.
Книш В.В.

Жовтень
Жовтень

Грищенко Н.М.
Тусевич Л.М.

Листопад
Листопад

Масюк В.С.
Сасовська О.О.
Тусевич Л.М.

Листопад

Сасовська О.О.

Грудень

Тусевич Л.М.

Грудень

Перепенко С.О.
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ХІІІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
№ з/п

1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Назва заходів

Термін
виконання

2
3
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
Березень-квітень
Участь педагогів району у програмі «Вчителі Протягом року
англійської мови – агенти змін», розробленої
Британською радою та громадською ініціативою Go
Global.
Участь педагогів району у круглому столі для
Протягом року
вчителів німецької мови «Перспективи розвитку
співпраці ВІПО зі спілкою «Брюкеншлаг» в рамках
проекту для вчителів німецької мови в області.
Участь у міжнародних конкурсах та учнівських
Протягом року
програмах організованих Американськими радами
(Програма учнівського обміну в рамках програми
«Північ Плюс») та Посольством США в Україні.
Участь вчителів німецької мови у проекті «Мости
Протягом року
дружби в Україну»
Участь вчителя Рожищенського НВК №4 Аршулік
Протягом року
Т.П. у складі робочої групи по створенню навчальних
методичних матеріалів для ІППО в Україні в рамках

Відповідальний
за підготовку
питання
4
Мізюк С.М.
Мохнюк В.М.

Примітка
про
виконання
5

Мохнюк В.М.

Мохнюк В.М.

Мохнюк В.М.
Мохнюк В.М.
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проекту МОН України та Гете-Інституту.

ХІV. МАСОВІ ЗАХОДИ
№
з/п

Назва заходу

1
2.
3.

2
Районний конкурс „Срібні дзвіночки”.
Участь у IІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

4.

Спортивні ігри школярів району.

5.
6.

Районний конкурс читців присвячений Шевченківським дням
Спартакіада серед державних службовців «Спорт для всіхрадість життя»
Турнір з волейболу присвячений визволенню м. Рожище від
фашистських загарбників
Першість району з міні-футболу.
Районний фестиваль художньої творчості учнів шкіл та БДТ.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Районна спартакіада серед допризовної молоді.
Проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх –
спільна турбота» в районі.
Районний туристсько-спортивний зліт учнівської молоді.

Термін
Відповідальний за
проведення
виконання
3
Січень
Січеньлютий
СіченьТравень
Лютий
Березень

Мохнюк В.М.
Перепенко С.О.

Березень

Перепенко С.О.

Березень
Квітень

Перепенко С.О.
КнишВ.В.
Петрусевич Л.В.
Сидорук В.А.
Перепенко С.О.

Квітень
Квітень
Травеньчервень

4
Книш В.В.
Сидорук В.А.

Примітка
про
виконання
5

Сидорук В.А.

Сидорук В.А.
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13.
14.
15.
16.
17.

Районний легкоатлетичний пробіг присвячений Дню
перемоги» Мир-екологія-здоров’я».
Спортивні змагання серед учнів початкових класів „Майбутня
зміна”.
Зліт переможців районних та обласних олімпіад.
Районний конкурс серед молодих педагогів «Джерело
майстерності»
Першість району з футболу серед сільських рад

20.
21.

Районний конкурс «Чарівний олівець»
Районний велопробіг присвячений Дню Незалежності
України.
Конкурс читців «Посміхнись щиро Вишні».
Фестиваль „Нащадки козацької слави”.

22.
23.
24.

Всеукраїнський день дошкілля
День туризму.
Районні змагання з футболу на призи клубу "Шкіряний м'яч".

25
26.

29.

Кубок району з футболу
І тур конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина –
Україна»
ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
Районна інтелектуально-розважальна гра «Знавці рідної мови»
серед молоді району
Районний конкурс «Вихователь року»

30.

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових

18.
19.

27.
28.

Травень

Перепенко С.О.

Травень

Сидорук В.А.
Грищенко Н.М.
Сидорук В.А.
Перепенко С.О.

Травень
Травень
Травеньжовтень
Червень
Серпень

Перепенко С.О.

Вересень
ВересеньЖовтень
Вересень
Вересень
ВересеньЖовтень
Жовтень
Жовтеньлистопад

Мохнюк В.М.
Сидорук В.А.

Тусевич Л.М.
Перепенко С.О.

Тусевич Л.М.
Бондя М.М.
Сидорук В.А.
Перепенко С.О.
Бондя М.М.

Листопад
Листопад

Мохнюк В.М.
Перепенко С.О.

Протягом
року
Листопад-

Тусевич Л.М.
Сидорук В.А.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

дисциплін.
Районний етап конкурсу „Вчитель року”.
Новорічний турнір з настільного тенісу
Інтерактивний природничий конкурс «Колосок».
Конкурс учнівської творчості присвячений шевченківським
дням та 25-річчю Незалежності України
Конкурс «Космічні фантазії».
Конкурс «Найкращий читач року».
В гостях у Святого Миколая (ранок для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування).

Грудень
Грудень
Грудень
Листопад
Грудень

Сидорук В.А.
Перепенко С.О.
Тимчук С.В.
Мохнюк В.М.

Грудень
Грудень
Грудень

Мохнюк В.М.
Мохнюк В.М.
Перепенко С.О.
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ХV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, УКАЗІВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ І РЕГІОНАЛЬНИХ
ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Закони України
№
з/п
1.
“Про освіту”

Назва документа

Дата прийняття

Відповідальний

23.03.1996 р.

Кузава І.Б.

2.

“Про загальну середню освіту”

13.06.1999 р.

3.

“Про позашкільну освіту”

22.06.2000 р.

Кузава І.Б.
Масюк В.С.
Книш В.В.

4.

“Про дошкільну освіту”

11.07.2001 р.

Тусевич Л.М.

5.

“Про охорону дитинства”

26.04.2001 р.

Сасовська О.О.

6.

«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до
2016 року»

05.03.2009 р.

Масюк В.С.
Сасовська О.О.

7.

„Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”

13.01.2005р.

Книш В.В.

29.06.1995 р.

Сидорук В.А.

Укази Президента України
1.

“Про Всеукраїнський конкурс “Учитель року”
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2.

“Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої
бездоглядності”

28.01.2000 р.

Книш В.В.

3.

“Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної
політики”
“Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності
у суспільстві та утвердження здорового способу життя”

29.03.2001 р.

Перепенко С.О.

15.03.2002 р.

Масюк В.С.

“Про національну стратегію профілактики соціального сирітства
на період до 2020 року“
“Про Національну доктрину розвитку освіти в Україні на
період до 2021року”
“Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування
та розвитку освіти в Україні”

22.10.2012 р.

Книш В.В.

25.06.2013р.

Масюк В.С.

04.07.2005 р.

Масюк В.С.

“Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями”
„Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.

01.06.2005 р.

Мохнюк В.М.

11.07.2005 р.

“Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні“
“Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні“
“Про національну доктрину розвитку освіти”

20.03.2008 р.

Книш В.В.
Перепенко С.О.
Масюк В.С.

16.12.2011 р.

Книш В.В.

17.04.2002 р.

Масюк В.С.

13.

«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні»

30.09.2010 р.

Кузава І.Б.

14.

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки
обдарованих і талановитих дітей та молоді»

30.09.2010 р.

Перепенко С.О.
Сидорук В.А.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Перепенко С.О.
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15.

«Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

30.01.2015 р.

Сасовська О.О.
Книш В.В.
Перепенко С.О.

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України
1.
2.

«Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
“Про документи про освіту та вчені звання”

№ 1312 від 31.12.05 р.

Масюк. В.С.

№ 1260 від 12.11.97 р.

Сасовська О.О.

“Про затвердження Порядку отримання благодійних № 1222 від 04.08.00 р.
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних
осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та
фізичного виховання для потреб їх фінансування”
“Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків
№646 від 12.04.2000 р.
шкільного віку”

Масюк В.С.

5.

“Про затвердження Положення про загальноосвітній
навчальний заклад”

№964 від 14.06.2000 р.

Масюк В.С.

6.

“ Про затвердження Положення про освітній округ“

№ 777 від 27.08.10 р.

Сасовська О.О.

№ 872 від 15.08.11 р.

Мохнюк В.М.

№ 706 від 01.08.12 р.

Мохнюк В.М.

№ 462 від 20.04.11р.

Грищенко Н.М.

№ 1392 від23.11.11р.

Сасовська О.О.

3.

4.

“Про затвердження порядку інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах“
8. “Про
затвердження
Державної
цільової
програми
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права
інвалідів» на період до 2020 року“
9. “ Про затвердження Державних стандартів початкової
загальної освіти ”
10. “Про затвердження Державних стандартів базової та повної
загальної середньої освіти ”
7.

Книш В.В.
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11. “ Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання
і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави”
12. Про затвердження Положення про дошкільний навчальний
заклад
13. Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах
14. Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у
дошкільному навчальному закладі
15. Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчальновиховних закладів
16. «Про порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського піклування після
досягнення 18-річного віку»
17. Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

№ 1893 від 27.11.98 р.

Масюк В.С.

№ 305 від 12.03.03.р.

Тусевич Л.М.

№ 1591 від 22.11.04р.

Сасовська О.О.

№ 826 від 14.06.02 р.

Тусевич Л.М.

№ 228 від 05.04.94 р.

Масюк В.С.

№823 від 25.08.2005 р.

Книш В.В.

№1122 від 95.11.09 р.

Тусевич Л.М.
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