РІШЕННЯ

Від 24.02.2015
Про підсумки розвитку дошкільної,
загальної, позашкільної освіти у 2014 році
та завдання на 2015 рік

протокол № 01/01

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу освіти
райдержадміністрації Жук Н.А. «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної,
позашкільної освіти у 2014 році та завдання на 2015 році» (доповідь
додається), колегія зазначає, що відділом освіти, районним методичним
кабінетом, навчальними закладами та установами освіти проведено значну
роботу щодо виконання Конституції України, законів України «Про освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну
освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, доручень голови
облдержадміністрації, райдержадміністрації щодо підвищення доступності
якісної, конкурентоспроможної освіти, враховуючи необхідність забезпечення
виконання Комплексної програми розвитку освіти Іваничівського району на
2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Іваничівської районної ради від
27.09.2012 р. №13/7
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Залишити на контролі пункт 5.9, 5.16 рішення колегії відділу освіти від
28 серпня 2014року, протокол № 3
2. Інформацію, озвучену у доповіді начальника відділом освіти Жук Н.А.
взяти до відома. Протягом ІІ семестру 2014-2015 н. р. керівникам
загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів під час
проведення педагогічних рад, засідань методичних об»єднань вчителів,
вихователів, керівників гуртків, тощо організувати обговорення матеріалів
розширеної наради керівників навчальних закладів і установ освіти .
3.
Відділу освіти райдержадміністрації, районному методичному
кабінету, районній ПМПК, централізованій бухгалтерії, групі централізованого
господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти,
керівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів:
1) Забезпечити виконання :
а) Закону України від 28 грудня 2014 року № 80-УІІІ « Про Державний
бюджет України на 2015 рік »;
б) Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-УІІІ « Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
України ».
2) Враховуючи суспільну ситуацію в державі,створити умови для надання
вихованцям, учням необхідного соціально - психологічного захисту і
психологічної допомоги, моральної підтримки, в окремих випадках
медичного супроводу та реабілітації.

3) Забезпечувати права дітей з особливими потребами на здобуття якісної
освіти та соціальну адаптацію через різні форми, зокрема, інтеграцію,
інклюзію, індивідуальне навчання
4) Посилити національно - патріотичний характер навчання та
виховання, формування національної та правової свідомості підростаючого
покоління, використовуючи матеріали історії нашої країни, краю, рідного
села,державну символіку України, кращі традиції та звичаї українського
народу;
5) продовжити роботу щодо забезпечення психолого-педагогічного
супровіду дітей з числа сімей, батьки яких мобілізовані, загинули або пораненні
під час дій на Сході в ході АТО.
6)Сприяти запровадженню енергозберігаючих технологій ; забезпечити
належне водопостачання, безперебійну роботу опалювальних систем. Готувати
проектно- кошторисну документацію і до 15 серпня 2015 року перевести газові
котельні на твердопаливні (торф, вугілля, щіпка, лоза).
7) Приймати активну участь у Всеукраїських, Міжнародних проектах та
програмах розвитку місцевого самоврядування.
4. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних
закладів, районному методичному кабінету, районній ПМПК:
1) У дошкільній освіті :
а) Вжити дієвих заходів щодо створення додаткових місць в існуючих
закладах з урахуванням запитів батьків:
1. ДНЗ смт Іваничі - 2 додаткових місця
2. ДНЗ с. Мишів
- 2
3. ДНЗ с. Жашковичі – 1
4. ДНЗ с.Литовеж -1
5. ДНЗ с. Грибовиця -1
6. ДНЗ с. Колона – 1
7. ДНЗ с. Миля тин - 1
8. ДНЗ с.Морозовичі – 1
9. ДНЗ с. Риковичі – 1
10 . ДНЗ с. Соснина -2
11. ДНЗ с. Старий Порицьк – 1
12. ДНЗ с. Тишковичі -1
б) Забезпечити відкриття у 2015 році дошкільних навчальних закладах у
с. Поромів та с. Заставне.
в) Спільно з сільським головою с. Заболотці Кононом О. вжити заходів
щодо повернення приміщення колишнього ДНЗ у власність громади.
г) забезпечити відкриття додаткових груп в існуючих ДНЗ, відновлення
роботи непрацюючих закладів.
2) У загальній середній освіті:
а) Забезпечити у всіх закладах наступність у системі до профільної освіти
в школі ІІ ступеня та профільної освіти в школі ІІІ ступеня.

б) Продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і
талановитою молоддю через відділення Волинської МАН, створивши до 01
серпня 2015 року авторські школи на базі педагогів , які результативно готують
учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів- захисту.
в) Активізувати роботу Іваничівського, Павлівського, Поромівського
освітніх округів щодо діяльності міжшкільних методичних об»єднань, масових
заходів з учнями.
г) Створити всі умови для вивчення учнями 1-11класів предметів
духовно- морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах І, ІІІ, І-ІІІ ступенів( бюджет і на громадських засадах) з 1 березня 2015 року
д) завершити навчання вчителів за програмою «Мікрософт, партнерство в
навчанні», «Інтел. Навчання для майбутнього »
е) Максимально використовувати наявний фонд підручників у шкільних
бібліотеках.
3) У позашкільній освіті :
1) Ужити заходів, щодо збільшення
кількості гуртків військовопатріотичного спрямування з 25 березня 2015 року
2) Продовжити роботу щодо формування здорового способу життя та
впровадження в навчальний процес здоров»язбережувальних технологій
4. Районному методичному кабінету :
1) До 01 квітня 2015 року підготувати проект наказу « Про організацію
роботи районного методичного кабінету з вивчення, узагальнення, поширення
передового педагогічного досвіду керівників, педагогічних працівників району
в 2015-2017роки.»
Підготувати перспективний План вивчення, узагальнення, поширення
передового педагогічного досвіду керівників, педагогічних працівників району
на 2015-2020 роки.
2) При проведенні ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад чітко
дотримуватися вимог Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри,
конкурси
з
навчальних
предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки від 22.09.2011№1099 і листа ВІППО.
3) Із 01.04.2015р. організувати випуск інформаційно- методичного
вісника з метою висвітлення інноваційної діяльності педагогічних колективів та
окремих педагогічних працівників і перспектив розвитку освіти в районі .
4) Надавати науково - методичну допомогу НВК « загальноосвітня школа
І- ІІІ ступенів №1- гімназія» смт Іваничі, який працює в режимі
експериментального майданчика з 01.09.2014р.
Сприяти участі керівництва закладу в Асоціації керівників закладів
нового типу. До 01.04.2015р. надати підтверджуючі документи щодо участі в
Асоціації.
5) До 01.04.2015 підготувати план моніторингу якості загальної середньої
освіти, рівня навчальних досягнень учнів на 2015-2020 роки.

5. Начальнику групи централізованого обслуговування навчальних
закладів( Свирид І. В.)активізувати роботу щодо благоустрою територій
навчальних закладів і проведення Дня довкілля.
6.Відповідальність за виконання цього рішення покласти на завідуючу ,
методистів районного методичного кабінету, керівника, майстра групи
відповідно до їх функціональних обов»язків.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головних
спеціалістів відділу Вижву Н.В., Король С.Д.
Голова колегії, начальник відділу

Н.ЖУК

