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ВСТУП
Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов
функціонування і розвитку системи освіти, впровадження в життя
освітніх реформ держави.
Відділ освіти Косівської РДА працював над виконанням Програми
розвитку освітньої галузі на 2016-2020 роки, річного плану роботи, які
передбачали формування доступної та якісної освітньої системи, що
відповідає вимогам суспільства, запитам громад, потребам держави і
регіону.
Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо
саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом
творення якісно нового освітнього простору. Закони України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту» визначають пріоритетну роль
дошкільної освіти. Із метою створення умов для забезпечення рівного
доступу до якісної дошкільної освіти у жовтні 2016 році відкрито дві
дошкільні групи при Річківському НВК. У районі функціонує 27 ДНЗ, в
них дітей – 1725 (місто - 5 закладів, 587 дітей (27%); село – 22 заклади, 1138
дітей (73%)).
Крім того, групи при школах для дітей п’ятирічного віку – 41 (521
дитина).
Охоплено дошкільним вихованням 1725 дітей (69%).
Стовідсотково охоплено дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку.
Вартість харчування становить 18,00 грн. на день.
Проблемою є перевантаження ДНЗ. У ДНЗ на 100 місць припадає
140 дітей. Спостерігається перевантаження груп у м. Косові, с.Вербовець,
с-щі Кути.
Початкова освіта.
Розбудова Нової української школи – це довготермінова реформа,
яка вже розпочата зараз.
До початку 2016-2017 н.р. було оновлено програми початкової
школи, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, підхід до
організації навчально-виховного процесу у 1 класі.
Вчителями району опрацьовано оновлені програми, підходи до
проведення уроків, методичні рекомендації МОН України, впровадження
активних методів навчання.
Особливу увагу звернуто на компетентнісний підхід до організації
навчально-виховного процесу, оцінювання знань, умінь і навичок
молодих школярів.
Загальна середня освіта у районі представлена 56 ЗНЗ комунальної
форми власності, зокрема: шкіл І ступеня – 4, НВК І ступеня – 4; школи
І-ІІ
ступенів – 22;
НВК
І-ІІ ступенів – 3 (Малорожинський,
Вижньоберезівський, Лючанський), школи І-ІІІ ст. – 17, одним колегіумом
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(Рожнівський НВК «Гуцульщина» НАУКМА), однією гімназією-інтернат
(Косівський НВК «ЗОШ І ст.-гімназія-інтернат»), одним навчальновиховним
об’єднанням
(Уторопське
НВО),
одним
НВК
(Великорожинського
НВК)
та
Косівської
вечірньої
(змінної)
загальноосвітньої школи ІІІ ступеня, яка забезпечує надання повної
загальної середньої освіти для 285 учнів, які з різних причин не мають
можливості отримати її в денних ЗНЗ.
Контингент учнів денних шкіл:
2012-2013 – 9641 – 580 класів/16,6 (середня наповнюваність)
2013-2014 – 9615 – 587/16,4
2014-2015 – 9682 – 590/16,4
2015-2016 – 9711 – 585/16,6
2016-2017 – 9619 – 582/16,5
Середня наповнюваність класів за останні 5 років залишається
сталою.
У районі ведеться робота щодо реалізації державної політики в
галузі освіти відповідно до соціально-економічних умов регіону.
Протягом останніх років районна влада, відділ освіти Косівської РДА
вбачали першочергове завдання в збереженні та реформуванні мережі
загальноосвітніх закладів відповідно до потреб та освітніх запитів
населення району. За останні роки не закрито жодного навчального
закладу та не понижено ступеня.
Рішеннями сесій районної ради від 12.04.2016 № 100-3/2016
перейменовано Великорожинську ЗОШ І-ІІІ ст. на Великорожинський
НВК, від 11.08.2016р. № 134-4/2016р. Вижньоберезівську ЗОШ І-ІІ ст. на
Вижньоберезівський НВК, від 20.10.2016р. № 170-5/2016 Лючанську
ЗОШ І-ІІ ст. у Лючанський НВК.
Із 11298 дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайонах
району у навчальних закладах з вересня 2016 р. навчається 9619 учнів.
При школах збережена мережа груп продовженого дня. Всього у 47
групах перебуває 1410 учнів.
Індивідуальна форма навчання – одна з форм здобуття загальної
середньої освіти, що передбачається Законом України «Про освіту»,
ст.13 Закону України «Про загальну середню освіту» та врегульовується
«Положенням про індивідуальну форму навчання у ЗНЗ». Результати
аналізу засвідчують, що в школах району кількість дітей, охоплених
індивідуальною формою навчання зростає:
2016-2017 н.р. – 126 дітей, з них 48 по хворобі;
78 через не
сформованість класів. Основними причинами організації індивідуальної
форми навчання є: недостатня кількість дітей для комплектування класу
(Космач-Ведмежівська, Космач-Плаюцька, Пістинь-Царинська І ст.,
Великорожинська, Городянська, Космач-Банівська, Космач-Ставницька,
Лючківська, Снідавська, Яворів-Безульківська І-ІІ ст.) та стан здоров’я
дітей, що не дозволяє навчатися на загальних підставах.
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З вересня 2016р. для 41 дитини з особливими потребами
організовано навчання та для 3 дітей – інклюзивне. Введено ставки
вчителів-асистентів у Яворівській ЗОШ І-ІІІ ст., Городянській та
Нижньоберезівській ЗОШ І-ІІ ст.
Потребують підвозу 1393 учні, 183 вчителі. Організовано підвезення
1152 учні (83%) та 68 вчителів (37%). На балансі відділу освіти є 14
шкільних автобусів, з них 8 автобусів придбані за кошти державного
бюджету (з них автобус І-VАN, придбаний у 2012р. забрано на АТО), 3
автобуси за кошти обласного бюджету, 3 – за кошти районного бюджету. 4
липня отримано 2 автобуси (для Рожнівського НВК та Старокосівської ЗОШ
І-ІІІ ст.) – відповідно до рішення сесії Косівської районної ради від
12.04.2016 року №97-3/2016 (кошти в сумі 2,2 млн.грн., які передано
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації).
У 2016/2017 навчальному році безкоштовно, за рахунок освітньої
субвенції, харчується
71 (100%) дитина-сирота та діти, позбавлені
батьківського піклування, 634 (100%) вихованців 1-4 класів із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям».
За кошти районного бюджету, безоплатним харчуванням забезпечено
643 (100%) учні 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», 6 (100%) учнів 1-11 класів, які тимчасово зараховані до
загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із внутрішнім переміщенням
із зони ведення АТО та 96 (100%) дітей 1-11 класів, батьки яких були або є
учасниками АТО.
Вартість обіду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування становить – 19 грн., для дітей з малозабезпечених сімей, дітейпереселенців, дітей, батьки яких є або були учасниками АТО – 10 грн.
На підставі рішення постійної комісії з питань бюджету та фінансів
Косівської районної ради від 26 липня 2016р. №1-14/201 «Про внесення змін
до районного бюджету на 2016 рік» на організацію харчування для учнів 511 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» було виділено
380,0 тис.грн. на друге півріччя 2016 року (І семестр 2016-2017 н.р.).
Не організовано харчування у Космач-Ведмежівській, КосмачПлаюцькій, Пістинь-Царинській І ст., Бабинській, Космач-Банівській,
Космач-Завоєлівській, Космач-Рушірській І-ІІ ст. загальноосвітніх школах
через відсутність зацікавлених приватних підприємців.
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47 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів забезпечені
69 навчальними комп’ютерними комплексами, кількість учнів на один
комп’ютер – 20.
Відсоток забезпеченості НКК до потреби становить 75%, відсоток
застарілої комп’ютерної техніки зменшився до 80%. Із 56 загальноосвітніх
навчальних закладів доступ до швидкісного Інтернету мають 29 навчальних
закладів, це зумовлено розташуванням навчальних закладів у гірській
місцевості.
В 22 загальноосвітніх навчальних закладах створено web-сайти.
У жовтні 2016 р. придбано комп’ютерну техніку на суму 500,0 тис.грн.
для
Акрешірської,
Бабинської,
Вербовецької,
Космач-Рушірської,
Лючанської, Прокуравської, Рибненської, Текучанської, Шепітської, ЯворівБезульківської ЗОШ І-ІІ ст., Малорожинського НВК, Шешорського НВК І
ст., Кобаківської, Косівської №1, Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ст., Уторопського
НВО.
Визначено обсяги закупівлі підручників для учнів 4 та 7 класів.
Рішенням Косівської районної ради від 12.04.2016р. №97-3/2016 виділено
кошти в сумі 211 тисяч 900 грн., освітньої субвенції - 209 тисяч 400 грн.
Відділом освіти були укладені угоди із 20-ма видавництвами України
про друк і поставку підручників для учнів 4,7 класів загальноосвітніх шкіл
району на суму 253866,29 грн.
Станом на 01.01.2017р. отримано, проведений розподіл відповідно до
замовлень та доставлено в навчальні заклади підручники на суму 339134,55
грн.
У жовтні 2016 року у загальноосвітніх навчальних закладах району
відбувся І етап олімпіад з 16 навчальних предметів. Загальна кількість
учнівських робіт – 7 059.
Впродовж листопада – грудня 2016 року проведено ІІ етап
Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учасниками змагань стали 1 275 учнів,
що становить 18% від кількості учасників І етапу.
У результаті проведення районного етапу олімпіад журі визначили 406
переможців та призерів (32% від кількості учасників).
За підсумками всіх олімпіад найкращі результати мають: серед шкіл ІІІІ ступенів – Рожнівський, Косівський НВК, Старокутська, Хімчинська,
Косівська №1 ЗОШ, а серед шкіл І-ІІ ступенів – Снідавська, Соколівська,
Городянська, Бабинська та Баня-Березівська ЗОШ.
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На виконання річного плану роботи відділу освіти Косівської
райдержадміністрації та з метою здійснення контролю за навчальновиховною, адміністративно-господарчою та
організаційно-формуючою
роботою освітніх закладів району, у 2016 році проведено атестаційну
експертизу Середньоберезівської, Кутської ЗОШ І-ІІІ ст., Черганівської,
Шепітської, Яворів-Безульківської ЗОШ І-ІІ ст., Шешорського НВК І ст.
та Косівських ДНЗ «Сонечко», «Горобинка».
Згідно рішення експертної комісії заклади визнано атестованими за
рівнем «атестовано». За результатами експертної комісії керівникам
навчальних закладів слід звертати увагу на об’єктивне оцінювання
педагогічними працівниками рівня навчальних знань учнів відповідно до
критеріїв оцінювання, профілізацію шкіл здійснення належного
внутрішкільного контролю.
За рішенням колегії передбачено створення 8 опорних шкіл:
Кутську,
Косівську
№1,
Яворівську,
Космацьку,
Яблунівську,
Середньоберезівську, Пістинську ЗОШ І-ІІІ ст., Рожнівський НВК.
Зрозуміло, що формування освітніх округів проходитиме одночасно з
утворенням ОТГ.
Відповідно до плану роботи відділу совіти у 2016 році проведено
5 колегій. Тематика питань, що обговорювались, була спрямована на
забезпечення стабільної роботи галузі. Це забезпечення виконання
завдань розвитку дошкільної, початкової, загальної середньої освіти.
Об’єктивне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів – вимога
часу. Це зобов’язує керівників навчальних закладів проаналізувати
розроблені заходи щодо покращення якості викладання навчальних
предметів, забезпечення об’єктивності оцінювання рівня навчальних
досягнень учнів відповідно до критеріїв оцінювання, підготовки учнів до
ЗНО.
У 2016 році відзначено:
- 160 річчя з Дня народження І. Я. Франка.
Організовано проведено ходу учнівських, учительських колективів,
громадськості за маршрутом с. Нижній Березів – селище Яблунів та
святковий концерт;
- 25-ту річницю Незалежності України;
- рік англійської мови в Україні;
Впродовж 2016 року організовано та проведено:
- районну Розколяду – 2016р. (575 учасників);
- екологічну акцію «За чисте довкілля»;
- районний молодіжний екологічний фестиваль «Гірська веселка»
(560 учасників);
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районний фестиваль «Новорічно-різдвяна іграшка» (480 учасників);
конкурс – огляд патріотичної пісні (220 учасників);
І етап районної спартакіади школярів Косівщини (1198 учасників);
свято – конкурс писанки (87 учасників);
районний конкурс художньої самодіяльності – (2750 учасників);
районний етап VII Міжнародного мовно – літературного конкурсу
учнів та студентської молоді ім. Т. Шевченка;
- районний етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови
ім. П. Яцика;
- районне свято «Ми надія твоя, Україно»
-

Документообіг 2016 року
Підготовлено розпоряджень райдержадміністрації – 20.
Видано наказів:
з основної діяльності – 196
з адміністративно-господарських питань – 40
з кадрових питань – 123
про відрядження – 141.
Розглянуто: заяв – 448; звернень (скарг) – 42, запитів на публічну інформацію
– 10, подання керівників навчальних закладів – 502.
Виконано:
розпоряджень райдержадміністрації і облдержадміністрації,
рішень районної і обласної рад – 151;
наказів обласних – 264; вхідної кореспонденції – 1037.
Створено 490 ініціативних листів.
Підготовлено та видано 1831 довідку.
Пріоритетні напрями на 2017 рік:
 Охорона дитинства, збереження життя і здоров’я, захист прав дітей.
 Розвиток системи національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської молоді.
 Поновлення
бази
навчально-комп’ютерних
комплексів
у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Головні цілі на 2017 рік:
– Продовження роботи в напрямі модернізації галузі освіти району й
оптимізації мережі класів, що дасть змогу забезпечити кожній дитині
рівний доступ до якісної освіти.
– Продовження роботи щодо створення умов для здобуття повноцінної
освіти різними категоріями дітей – обдарованими, тими, хто має
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здібності для поглибленого вивчення окремих предметів, дітьми із
особливими потребами, дітьми-сиротами і тими, що позбавлені
батьківського піклування.
– Створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей,
переселених з тимчасово окупованої території (АР Крим), з районів
проведення антитерористичної операції (Донецька та Луганська
області).
Основні проблеми:
- недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу, на
оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- завершення розпочатого будівництва шкіл: Бабинської (11720,507 тис.грн.),
Вижньоберезівської І-ІІ ст., Космацької, Старокосівської, Старокутської ІІІІ ст.;
- реконструкція плавального басейну в Рожнівському НВК «Гуцульщина»
ім.Ф.Погребенника НаУКМА (4322,192 тис.грн.)
Основні завдання на 2017 рік :
- ліквідація аварійної ситуації у Косівській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (1198,543 тис.
грн.);
- заміна пічного опалення Вербовецької ЗОШ І-ІІ ст. (836,634 тис. грн.)
- забезпечити фінансування за кошти місцевого бюджету, заплановані у 2017
році, ремонтно-будівельні роботи в закладах освіти та оновлення
матеріально-технічної бази навчальних закладів району;
- здійснити капітальний ремонт приміщень навчальних закладів за рахунок
бюджету розвитку з метою створення умов для збереження здоров’я
учасників навчально-виховного процесу;
- введення в дію дошкільного закладу Малорожинського НВК;
- добудова Бабинської ЗОШ І-ІІ ст..
Шляхи та критерії їх досягнення:
забезпечення
необхідного
фінансування
життєзабезпечення навчальних закладів;

для

повноцінного

- поновлення бази навчально-комп’ютерних комплексів у загальноосвітніх
навчальних закладах.
- енергозберігаючі заходи (заміна вікон, дверей, заміна теплотрас, ремонт
внутрішніх систем опалення, в т.ч. заміна пічного опалення на водяне);
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- продовжити режим економії бюджетних коштів;
- не допускати заборгованості навчальних закладів району за спожиті
енергоносії та комунальні послуги;
- реалізація підпрограм «Турбота про дитину» , «Обдаровані діти».

1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ГРАФІК ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ

1.1. Режим роботи:
Початок роботи
Перерва на обід
Кінець роботи

17.15

8.00
12.00-13.00
(п’ятниця – 16.00)

1.2. Графік особистого прийому громадян
начальником відділу освіти
Прізвище,
імʼя, побатькові

Дні та години
особистого
прийому

Телефон

Місце проведення

Примітка

Козьменчук
1-й та 3-й
Володимир
понеділок
Ярославович з 13.00 до 17.00
год.

24784

кабінет начальника
відділу освіти

Волощук
Наталія
Степанівна

2-й та 4-й
понеділок
з 13.00 до 17.00
год.

21971

кабінет заступника
начальника відділу
освіти

Лаврук
Володимир
Володимирович

кожна
середа
з 13.00 до 17.00
год.

21971

кабінет головного
спеціаліста

кадрові питання

Панчак
Вікторія
Іванівна

кожний
четвер
з 13.00 до 17.00
год.

21283

кабінет головного
спеціаліста

управлінські питання

Угляр
Руслана
Петрівна

кожний
вівторок
з 13.00 до 17.00
год.

21971

кабінет головного
спеціаліста

охорона дитинства
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2. ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Заходи

Відповідальні

Наради керівників
навчальних, дошкільних
та позашкільних
закладів

Козьменчук В.Я.,
Волощук Н.С.,
Лаврук В.В.,
Панчак В.І., Угляр Р.П.

Колегія відділу освіти
райдержадміністрації

Козьменчук В.Я.

Циклограма
Початок
проведення заходів роботи
3 середа (за планом) 10-00

4 рази на рік

10-00

Виїзди спеціалістів в працівники відділу освіти
освітні заклади району

8-00

Організація та
Козьменчук В.Я.,
Згідно з графіком
проведення прийому
працівники відділу освіти щоденно
громадян з особистих
питань начальником та
працівниками відділу
освіти.
Робота із зверненнями Лаврук В.В.
Постійно
громадян та працівників
освіти.

10-00

Інформування
працівники відділу освіти За потребою
населення про
діяльність освітньої
галузі через засоби
масової інформації.
Засідання районної
Лаврук В.В.
Квітень
комісії з атестації
педагогічних
працівників.
Робота з охорони праці, Козьменчук В.Я.
Постійно
пожежної і радіаційної
безпеки, безпеки
життєдіяльності з
працівниками в
закладах освіти

8-00

9-00

8-00

13

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
3.1. Забезпечення гарантованого права громадян
на здобуття загальної середньої освіти
№
Зміст роботи
з/п
1 Організувати надходження
даних про учнів НЗ, які не
приступили до навчання
2 Здійснювати контроль за
відвідуванням учнями
навчальних занять,
профілактика безпідставних
пропусків уроків
3 Узагальнити звіт за формою
1-ЗСО
4 Упорядкування матеріалів з
обліку продовження
навчання
(працевлаштування)
випускників 9,11-х класів
5 Організувати навчання
учнів за індивідуальною,
інклюзивною, екстернатною
формами навчання
6 Забезпечити формування
бази даних для
виготовлення документів
про освіту
7 Здійснити контроль за
набором учнів до 1-х, 10-х
класів
8 Забезпечити організацію
проведення ДПА учнів в
4,9,11 класах
9 Забезпечити контроль за:
нагородженням учнів
золотою, срібною медалями,
похвальними листами,
грамотами
1

2
3

Довести до відома
керівників НЗ, вчителів
нормативні документи щодо
проведення ЗНО-2017
Видати відповідні накази
про проведення ЗНО
Проаналізувати рівень
навчальних досягнень учнів
за результатами ЗНО з
української мови,

Термін
виконання
до 05.09.2017
до 15.01.2018

Відповідальні
Угляр Р.П.

щомісяця

Волощук Н.С.

до 01.12.2017

Волощук Н.С.

жовтень

Угляр Р.П.

до 05.09.2017
до 01.03.2018

Волощук Н.С.

до 01.10.2017
до 15.03.2018

Волощук Н.С.

червеньвересень

Волощук Н.С.

травеньчервень

Волощук Н.С.

травеньчервень

Волощук Н.С.

ЗНО – 2017 р.
січеньВолощук Н.С.
лютий
травеньчервень
серпень

Волощук Н.С.
Волощук Н.С.

Відмітка про
виконання
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математики, історії України

3.2. Колегії відділу освіти райдержадміністрації
№
з/п

1

2

3
4

1

2

3

4

5

1

Питання, що розглядається

Термін

І колегія
Про виконання плану роботи відділу
освіти за 2016 рік.
Затвердження плану роботи та
колегій на 2017 рік.
Про виконання колективної угоди
І
між відділом освіти
квартал
райдержадміністрації та районною
січень
організацією профспілки працівників
освіти і науки України
Про виконання бюджету 2016 р. Про
фінансування галузі у 2017 році.
Інформація керівників Шепітської,
Яворів-Безульківської ЗОШ І-ІІ ст. за
результатами атестаційних
експертиз.
ІІ колегія
Про підсумки ДПА учнів 4-их класів
у школах І ступеня, 9-их класів у ЗНЗ
І-ІІ ступенів. Про результати ЗНО
учнів 11-их класів з математики,
української мови та історії України.
Про результати моніторингового
ІІ
дослідження стану організації
квартал
харчування учнів пільгових категорій
червень
в ЗНЗ району.
Про стан впровадження та шляхи
реалізації нових виховних систем,
форм, методів право виховної роботи
в Кутській, Старокосівській,
Косівській №1 ЗОШ І-ІІІ ст.,
Вербовецькій, Бабинській,
Соколівській ЗОШ І-ІІ ст.
Про стан організації навчальновиховного процесу в ГПД
Микитинецької, Нижньоберезівської
ЗОШ І-ІІ ст., Вижньоберезівського,
Малорожинського НВК,
Старокутської,Стопчатівської ЗОШ ІІІІ ст., Уторопського НВО.
Про виконання рішень попередньої
колегії.
ІІІ колегія
Про підсумки роботи освітньої галузі

Відповідальні

Козьменчук В.Я.

Бович С.О.

Кулешір В.В.

Волощук Н.С.

Панчак В.І.

Угляр Р.П.

Лаврук В.В.

Волощук Н.С.
Волощук Н.С.

Відмітка
про
виконання
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2

1

2

3

4

за 2016-2017 н.р. та
завдання на 2017-2018 н.р. у процесі
децентралізації, реформування
ІІІ
освіти.
квартал
серпень
Діяльність районного методичного
кабінету щодо вирішення
комплексних заходів з реалізації
нових державних освітніх стандартів,
оновлених програм.
IV колегія
Про управлінську діяльність
дирекцій Хімчинської, Яблунівської,
Яворівської, Тюдівської, Трацької
ЗОШ І-ІІІ ст., Шепітської,
Шешорської, Черганівської,
Городянської, Акрешірської ЗОШ І-ІІ
ст., Лючанського НВК щодо
IV
здійснення контролю з реалізації
квартал
Інструкції з обліку дітей шкільного
віку та станом відвідування учнями
школи.
Про стан роботи шкільних бібліотек
із забезпечення фонду підручників та
розвитку читацьких інтересів у
Річківському, оонівському НВК,
Кобаківській, Розтоківській,
Середньоберезівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Текучанській ЗОШ І-ІІ ст.
Про дотримання норм трудового
законодавства в ЯворівБезульківській, Снідавській,
Рибненській ЗОШ І-ІІ ст.,
Косівському НВК «ЗОШ І ст.гімназія-інтернат»,
Великорожинському НВК,
Косівському, Яблунівському ЦДТ,
Косівській ДЮСШ
Про виконання рішень попередньої
колегії.

Лесевич О.Д.

Угляр Р.П.

Волощук Н.С.

Лаврук В.В.

Волощук Н.С.

3.3 . Наради керівників навчальних закладів
№
з/п
1
2
3

4

Питання, що розглядаються на нараді

Доповідач

Січень
Козьменчук В.Я
Панчак В.І.

Про бюджет 2017 року.
Про організацію харчування в ЗНЗ
району.
Про організацію підвозу учасників
навчально-виховного процесу у ЗНЗ
району
Про атестацію освітніх установ у 2017

Панчак В.І.
Волощук Н.С.

Відмітка про
виконання
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році
1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1

2
3
4

1

Лютий
Про підготовку та проведення засідань
Лаврук В.В.
шкільних атестаційних комісій.
Про забезпечення медико-педагогічного
Панчак В.І.
контролю за фізичним вихованням учнів.
Про виконання заходів з
Козьменчук В.Я.
енергозбереження.
Березень
Особливості ЗНО – 2017 р.
Волощук Н.С.
Про організаційні заходи щодо
Угляр Р.П.
забезпечення літнього оздоровлення.
Про проведення Всеукраїнської щорічної Волощук Н.С.
акції «За чисте довкілля»
Квітень
Завершення 2016-2017 навчального року. Волощук Н.С.
Державна підсумкова атестація.
Волощук Н.С.
Про організацію благодійної акції «Серце Угляр Р.П.
до серця».
Аналіз використання енергоносіїв за
Козьменчук В.Я.
період опалювального сезону.
Травень
Про організацію профорієнтаційної
Волощук Н.С.
роботи серед учнівської молоді.
Організація проведення ЗНО – 2017р. у
Волощук Н.С.
навчальних закладах ІІІ ступеня.
Про робочі навчальні плани нового
Панчак В.І.
навчального року.
Про попереднє тижневе навантаження
Лаврук В.В.
педагогічних працівників.
Про видачу документів про освіту.
Волощук Н.С.
Червень
Про звітування керівників ЗНЗ, ДНЗ
Козьменчук В.Я.
перед громадськістю.
Організація ДПА у ЗНЗ ІІ ст.
Волощук Н.С.
Формування планової мережі на 2017Волощук Н.С.
2018 н.р. в умовах утворення ОТГ.
Підсумки літнього оздоровлення.
Угляр Р.П.
Вересень
Про окремі питання організаційної
Волощук Н.С.
роботи керівників навчальних закладів з
організованого початку навчального
року.
Формування статистичних звітів РВК-76, Лаврук В.В.
РВК-77, ЗНЗ-1, 83-РВК.
Організація харчування учнів пільгових
Панчак В.І.
категорій.
Фінансово-господарська діяльність ЗНЗ
Козьменчук В.Я.
до кінця року.
Жовтень
Перспективний план атестації керівників, Лаврук В.В.
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2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

4

їх заступників, педагогічних працівників
НЗ та установ освіти у 2017-2018 н.р.
Проведення моніторингу з окремих
Волощук Н.С.
предметів у НЗ району.
Формування статистичних звітів Д-5, Д-4, Волощук Н.С.
Д-9.
Економія енергоносіїв.
Козьменчук В.Я.
Про початок опалювального сезону.
Листопад
Про організацію проведення районних
Козьменчук В.Я.
спортивних ігор, змагань.
Про організацію контролю за
Панчак В.І.
відвідуванням учнями навчальних занять.
Про формування річного звіту з фізичної Волощук Н.С.
культури.
Про створення безпечних умов для
Панчак В.І.
навчання, виховання дітей.
Грудень
Про відзначення Дня Святого Миколая.
Волощук Н.С.
Про районний конкурс новорічної
Волощук Н.С.
іграшки.
Про дотримання вимог БЖ та охорони
Козьменчук В.Я.
праці під час проведення новорічних,
різдвяних свят у закладах освіти та в
канікулярний період.
Про плани роботи ЗНЗ на зимові
Козьменчук В.Я.
канікули.

4. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
4.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління
Рівень управління
освітою
Періодичність
збирання даних

1. Охоплення
дітей шкільного
віку загальною
середньою
освітою
2. Інформація про
охоплення дітей
шкільного віку
навчанням у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
3. Інформація про
організацію
допрофільної

Термін
надання
інформації

До 10.09

На 10.09
надалі
10.12, 20.04

До 05.09,
15.09

Інструментарій

Управлінське
рішення,
висновки

Відповідальний

Стат.форма
№ 77-РВК

Оперативне

Панчак В.І.

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту
освіти і науки
ОДА,
оперативне
реагування

Панчак В.І.

Форма
№ЗНЗ-1

Інформація до
департаменту

Волощук Н.С.

реагування
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підготовки та
профільного
навчання у
закладах освіти
4. Інформація про
До 15.09,
працевлаштування
15.01
випускників 11
класів денних
шкіл
5. Інформація про До 10.09
продовження
навчання
випускників 9
класів денних
шкіл
6. Організація
До 01.10
індивідуального
До 01.02
навчання учнів
7. Інформація про
структуру
навчального року
8. Інформація про
прийом учнів до
1-х класів
9. Інформація
(списки)
екстернів, які
подали заяви на
проведення
підсумкової
атестації
10. Інформація
(подання) на
випускників 11-х
класів, які
нагороджуються
медалями
11. Узагальнена
інформація про
проведення ДПА
учнів 9-х, 11-х
класів ЗНЗ
12. Інформація
про проведення
свята Дня знань у
закладах освіти
13. Інформація
про проведення
свята «Останній

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Панчак В.І.

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту,
оперативне
реагування

Панчак В.І.

Форми-запити
відділу освіти

Волощук Н.С.

До 15.09

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту,
оперативне
реагування
Інформація до
департаменту

До 15.08
До 01.10

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Волощук Н.С.

у терміни,
визначені
наказом
відділу
освіти

Форми-запити
відділу освіти

Нормативність
зарахування
екстернів

Волощук Н.С.

у терміни,
визначені
наказом
відділу
освіти

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Волощук Н.С.

у терміни,
визначені
наказом
відділу
освіти
у терміни,
визначені
наказом
відділу
освіти
у терміни,
визначені
наказом

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Волощук Н.С.

Форми-запити
відділу освіти

Підготовка
графіка
відвідування
свят, інформація
до департаменту
Підготовка
графіка
відвідування

Волощук Н.С.

Форми-запити
відділу освіти

Волощук Н.С.

Волощук Н.С.
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дзвоник» у
закладах освіти
14. Інформація
про проведення
випускних вечорів
у закладах освіти
району
15. Інформація
про охоплення
дітей шкільного
віку
позашкільною
освітою
16. Інформація про
охоплення
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів гуртковою
роботою
17. Інформація
про стан
забезпечення
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
харчуванням
18. Інформація
про виконання
норм харчування
учнів (вихованців)
ЗНЗ
19. Інформація
про роботу щодо
профілактики
злочинності
20. Інформація про
функціонування
дошкільних
навчальних
закладів
21. Інформація
про кількість
медичних сестер у
ЗНЗ
22. Інформація
про кількість
учнів, що
пройшли черговий
медичний огляд
23. Статистичні

відділу
освіти
у терміни,
визначені
наказом
відділу
освіти
До 25.12

Форми № ПЗ - 1

свят, інформація
до департаменту
Підготовка
графіка
відвідування
свят, інформація
до департаменту
Інформація
департаменту

До 20.09
До 20.02

Форми-запити
відділу освіти,

Інформація
департаменту

Волощук Н.С.

До 15.09
До 15.01,
15.03

Форми-запити
відділу освіти,

Інформація до
департаменту

Панчак В.І.

До 05.09
До 05.12
До 15.03
До 15.06

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Панчак В.І.

До 25.08
До 10.01

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Угляр Р.П.

До 20.09

Форми-запити
відділу освіти

Оперативне

Волощук Н.С.

Форми-запити
відділу освіти

Оперативне

щоквартально

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Панчак В.І.

щоквартально

Форми-запити

Інформація до

Угляр Р.П.

До 10.01

Форми-запити
відділу освіти

Волощук Н.С.

Волощук Н.С.

реагування

Панчак В.І.

реагування
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дані про стан
злочинності та
правопорушень
серед
неповнолітніх
24. Інформація
про дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
бажають
продовжити
навчання у ПТНЗ
25. Інформація
про дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
бажають
продовжити
навчання у ВНЗ ІІУ рівень
акредитації
26. Інформація
про стан підвозу
учасників
навчальновиховного
процесу

відділу освіти

департаменту

До 15.09
До 20.06

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Угляр Р.П.

До 15.09

Форми-запити
відділу освіти

Інформація до
департаменту

Угляр Р.П.

До 15.09

Форми-запити
відділу освіти

Оперативне

Панчак В.І.

реагування

4.2.Організаційно-масова робота
№
з/п
1.

2.

Термін

Захід

Відповідальні

проведення
Січень

Лютий

• Участь учнів в ІІІ

Волощук Н.С.

(обласному) етапі
Всеукраїнських
предметних олімпіад із
базових предметів.
• Розколяда 2017 року.
• Засідання ради
старшокласників.
• Участь учнів у різдвяних
святах.
• Участь учнів в обласному
етапі
конкурсу-захисту Волощук Н.С.
науково-дослідницьких робіт

Відмітка
про
виконання
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3.

Березень

4.

Квітень

5.

Травень

учнів-членів т/в МАН.
• Участь учнів району у
заходах, присвячених
вшануванню учасників
бойових дій.
• Екологічна акція “За чисте Угляр Р.П.
Панчак В.І.
довкілля”.
• Участь учнів у змаганнях
“Олімпійське лелеченя”
- Участь ЗНЗ району у
Лаврук В.В.
благодійних акціях.
Угляр Р.П.
• Участь учнів у районних
змаганнях «Старти надій».
• Участь учнів у районних
змаганнях «Козацький гарт».
• День памʼяті
Чорнобильської трагедії.
• Регіональний зліт
обдарованої учнівської
молоді Гуцульщини.
• Всесвітній День хорони
праці.

• Урочисті заходи,
присвячені Дню Матері.

Волощук Н.С.

• Участь учнів у заходах,
присвячених Дню
Перемоги, вшанування
пам’яті жертв війни.

• Польові збори для
юнаків 10-х класів.
• Свято останнього
дзвоника.

• Державна підсумкова
атестація у 9, 11- х класах.

• Урочисті заходи з

6.

7.

Червень

Серпень

нагоди закінчення
навчальних закладів
випускниками 9-х, 11-х
класів.
• Свято до Дня захисту
дітей.
• Заходи до Дня
Конституції.
• Зовнішнє незалежне
оцінювання.
• Конференція педагогічних
працівників ДНЗ і ЗНЗ
району.

Угляр Р.П.
Волощук Н.С.
Козьменчук В.Я.
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• Заходи до Дня Державного

8.

Вересень

Прапора України.
• Заходи до 26 річниці
незалежності України.
• Районний огляд готовності
навчальних закладів до
нового навчального року.
• Урочисті заходи,
присвячені Дню знань.
• Участь учнів у заходах,
присвячених Дню фізичної
культури і спорту,
• Участь учнів у заходах до
Всесвітнього дня туризму.

• Районний
9.

Жовтень

10. Листопад

11. Грудень

Козьменчук В.Я.,

екологічний
фестиваль “Гірська веселка”
• Урочисті заходи до Дня
Лаврук В.В.
працівників освіти.
• Відзначення
Дня
захисника України.
• Участь учнів у районних
спортивних змаганнях.
• Участь учнів 3-11 класів Панчак В.І.
у районному етапі
Міжнародного конкурсу з
української мови імені
П.Яцика.
• Участь учнів у заходах,
присвячених вшануванню
пам’яті жертв Голодомору
та політичних репресій.
• Відзначення Дня
Гідності та Свободи.
• Участь учнів у ІІ етапі
Волощук Н.С.
Всеукраїнських олімпіад
із базових дисциплін.
• Участь учнів у ІІ
(обласному) етапі
Мовного конкурсу
учнівської та студентської
молоді імені Т.Г.
Шевченка.
• Участь учнів району у
заходах до Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом.
• Участь учнів у заходах
до Дня Святого Миколая,
новорічних свят.
• І етап обласного
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конкурсу на кращу
організацію
правовиховної роботи.
• Районний фестиваль
“Новорічно-різдвяна
іграшка”.
4.3. Атестаційна експертиза освітніх закладів
№
Назва закладу
з/п
1 Пістинська ЗОШ І-ІІІ ст.
2
3
4
5
6
7
8

Косівська
ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Лючківська
ЗОШ І-ІІ ст.
Великорожинська
ЗОШ І-ІІ ст.
Розтоківська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Баня-Березівська
ЗОШ І-ІІ ст.
Кутський ДНЗ
«Калинка»
Кобаківський ДНЗ
«Малятко»

Термін

Відповідальні

Лютий
06-10
Березень
13-17
Квітень
24-28
Жовтень
02-06
Листопад
13-17
Грудень
18-22
Квітень
10-14
Травень
15-19

комісія

Відмітка про
виконання

комісія
комісія
комісія
комісія
комісія
комісія
комісія

4.4. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій
№
зп
1

Напрямки
Зміст діяльності
діяльності
Організаційна • Внести
корективи
до
інформаційного банку даних
діяльність
про
дітей
пільгового
контингенту.
• Спільно з заступниками
директорів шкіл забезпечити:
своєчасне виявлення й
постановку на облік
дітей, які належать до
різних пільгових
категорій;
охоплення дітей
пільгових категорій
шкільного віку
організованими
формами відпочинку й

Термін
Вересень,
Січень

Червень

Відповідаль
ні
Угляр Р.П.
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Поліпшення
умов життя й
виховання
дітей, які
перебувають в
особливо
складних і
надзвичайних
умовах
Експертна
діяльність

2

3

оздоровлення;
охоплення дітей
пільгових категорій
шкільного віку гарячим
харчуванням.
• Організувати участь дітей
пільгових категорій у
районних заходах:
Новорічних та Різдвяних
святах, Дні захисту дітей.

• Здійснити контроль за:
залученням дітей
пільгового контингенту
до занять у гуртках,
секціях;
роботою навчальних закладів
щодо соціального захисту
дітей пільгового
контингенту.

Січень

Угляр Р.П.

Червень

Вересень

Угляр Р.П.

Впродовж року

4.5. Супровід дітей з особливими потребами
№
зп
1.

Напрямки
діяльності
Діагностична
робота

2.

Методичний
супровід
роботи
учасників
навчальновиховного
процесу

3.

Консультативна
допомога
учасникам

Зміст діяльності
• Організувати:
виявлення дітей з
особливими потребами для
подальшого їх направлення
на ПМПК.
• Організувати:
консультативно-методичну
допомога батькам,
педагогам, працівникам
соціально-психологічних
служб з питань виховання,
навчання, лікування дітей з
особливими освітніми
потребами;
надання школам району
необхідних методичних
матеріалів для повноцінного
навчання та виховання дітей
з обмеженими
можливостями.
• Консультативнометодична допомога батькам
(особам, які їх замінюють),

Термін

Відповідальні

березень

Угляр Р.П.

впродовж
року

Угляр Р.П.

впродовж
року

Волощук
Н.С.,
Угляр Р.П.
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навчальновиховного
процесу

4.

5.

6.

педагогам, які займаються
індивідуальним навчанням
дітей з особливими
потребами, з питань
виховання, навчання дітей з
відхиленнями у розвитку.
• Методична допомога
керівникам навчальних
закладів з питань організації
і планування індивідуальної,
інклюзивної форм навчання.
Індивідуально • Надання індивідуальновпродовж
- корекційна
корекційної допомоги дітям з року
робота з
особливими потребами.
дітьми у
ПМПК
• Проводити індивідуальну
діагностику особливостей
психофізичного розвитку
дітей.
Психолого• Організувати
впродовж
роз’яснювальну роботу серед року
педагогічна
учасників освітнього процесу
освіта
про можливості психологомедико-педагогічної комісії з
питань навчання, виховання,
соціальної адаптації та
інтеграції у суспільне життя
дітей, які мають тяжкі
порушення психофізичного
розвитку і не охоплені
спеціальним навчанням в
районі.
Експертно• Вивчити стан виконання
Березень-травень
аналітична
навчальними закладами
діяльність
рекомендацій психологомедико-педагогічної
консультації, лікувальноконтрольної комісії.

Волощук Н.С.
Угляр Р.П.

Волощук
Н.С.,
Угляр Р.П.

Волощук
Н.С.,
Угляр Р.П.

4.6. Робота з кадрами
№
з/п

Зміст роботи

1

Видання наказів:
- про створення
атестаційної комісії відділу
освіти райдержадміністрації;
- про організацію
проведення районного свята
«Вітаємо ювілярів».

Термін
виконання
До 05.01
До 20.09

Відповідальний
Лаврук В.В.

Відмітка
про
виконання
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2

3

4

5

6
7

8
9
10

11
12

13

14

15

Інформація про кількість 20.01 щорічно
вакантних
посад
в
навчальних закладах
Подання декларації
До 01.04
державними службовцями
відділу освіти
Оформлення
нагородних
Травень
матеріалів на працівників
навчальних закладів
Надання пропозицій
15.04
департаменту освіти, науки
та молодіжної політики ОДА
про відзначення кращих
працівників навчальних
закладів району до
нагородження їх відомчими
нагородами
Робота з працевлаштування
15.08-31.08
молодих спеціалістів
Надання департаменту даних
до 05.09
про випускників вищих
навчальних закладів, які
прибули за призначенням до
навчальних закладів
Укладання
тристоронніх
Вересень
договорів
Прийняття звіту РВК - 83
До 10.10
від ЗНЗ
Оновлення списків
До 01.10
педагогічних працівників
навчальних закладів району
Подання звіту
До 20.11
РВК - 83 до ДОНМП ОДА
Підготовка інформацій про
01.11
якісний та кількісний склад
педагогічних працівників
дошкільних,
загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладів району
Інформація про результати
01.11
вступу молоді із сільської
місцевості
до
вищих
навчальних
закладів
педагогічного профілю
Формування
кадрового
Листопадрезерву на посади керівників
грудень
навчальних закладів та їх
заступників
Підготовка та здача звіту 9Січень
ДС про кількісний та

Лаврук В.В.

Лаврук В.В.

Лаврук В.В.

Лаврук В.В.

Лаврук В.В.
Лаврук В.В.

Лаврук В.В.
Лаврук В.В.
Лаврук В.В.

Лаврук В.В.
Лаврук В.В.

Лаврук В.В.

Лаврук В.В.

Лаврук В.В.
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16

17

якісний склад державних
службовців та посадових
осіб місцевого
самоврядування, які
займають посади керівників
та спеціалістів
Підготовка до проведення
щорічної оцінки виконання
державними службовцями
покладених на них
обов’язків і завдань у 2016
році
Робота щодо упорядкування
особових справ, трудових
книжок, карточок П-2
працівників відділу освіти і
керівників навчальних
закладів

4.7.
№
з/п

Напрямки
діяльності

1.

Плановопрогностична
діяльність

2.

3.

4.

Січень

Лаврук В.В.

За потребою

Лаврук В.В.

Фінансово-господарська діяльність
Зміст діяльності

Скласти:
проект бюджету на 2018
рік; кошториси по всіх
підвідомчих установах.
Спланувати проведення
в навчальних закладах
капітального й
поточного ремонту
Бухгалтер- Забезпечити проведення
ський облік аналізу:
і викоривидатків касових і
стання
фактичних витрат;
бюджетних використання
коштів
бюджетних коштів.
Скласти уточнені
кошториси
Залучення й Організувати роботу
викорищодо залучення
стання
навчальними закладами
коштів
позабюджетних коштів
спеціального
фонду
Експертна Провести:
комплексну експертизу
діяльність
фінансовогосподарської

Термін

Відповідальні

Листопадгрудень
Січень

Кулешір
В.В.
Пастух Е.І.
Данилишин
В.В.

Щомісяця

Кулешір
В.В.

Протягом

Козьменчук
В.Я.
Кулешір
В.В.

року

Кулешір
В.В.,
Данилишин
В.В.

Відмітка
про
виконан
ня

28

5.

6.

діяльності в навчальних
закладах (за окремим
планом);
інвентаризацію товарноматеріальних цінностей.
здійснити контроль
своєчасним
проведенням ремонтних
робіт, їх якістю;
використанням лімітів
на енергоносії;
витратою коштів на
проведення поточного
ремонту;
підготовкою закладів
освіти до початку
нового навчального
року.
Підготовка • Перевірити хід
до роботи в підготовки навчальних
осінньозакладів до роботи в
зимовий
осінньо-зимовий період;
період
• Провести перевірку
лічильників обліку газу,
електроенергії.
• Надати допомогу
навчальним закладам в
підготовці джерел
теплопостачання до
роботи в зимовий
період.
Обслуговува• Забезпечити:
ння закладів проведення ремонту
освіти
газового й електричного
обладнання;
заклади освіти паливом
та скласти договори з
підприємствами.
Перевірити технічний
стан приладів обліку
енергоносіїв.
Довести до споживачів
встановлені ліміти на
енергоносії.
Перевірити
вентиляційні системи й
димоходи.
Провести обстеження
технічного огляду

Червеньсерпень
Протягом
навчального
року
ІІ та ІІІ
квартал
поточного
року

Данилишин
В.В.

Протягом
навчального
року

Данилишин
В.В.,
Марчук
В.М.
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7.

Підготовка•
документів

•

•

•

будівель навчальних
закладів
Скласти проектнокошторисну
документацію на
проведення
капітального ремонту в
закладах освіти.
Підготувати необхідну
документацію на
проведення поточного
ремонту.
Укласти договори на
проведення всіх видів
ремонтних робіт і
комунальних послуг.
Здійснювати реєстрацію
договорів.

ІІ квартал

Квітеньсерпень
За окремим
графіком
квітеньсерпень
Протягом
року

Данилишин
В.В.
Лозован
О.О.
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5. РЕАЛІЗАЦІЯ РАЙОННИХ ПІДПРОГРАМ
№
з/п
1
3
4

Назва програми
Районна програма розвитку освіти Косівського
району на 2016-2020 роки
Підпрограма “Обдаровані діти”
Підпрограма “Турбота про дитину”

Відповідальні
Козьменчук В.Я.
Угляр Р.П.
Угляр Р.П.

6. ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
№
з/п

1

2

3
4

5

1

2

3
4

Назва наказу

Про підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників району у
системі курсів при
ОІППО
Про проведення І
(районного) етапу
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
Про проведення дитячого
свята-конкурсу «Коляда»
Про участь школярів ЗНЗ
у районному конкурсіфестивалі «Таланти
багатодітної родини»
Про проведення зустрічі
випускників 9,11 (12)
класів ЗНЗ з числа дітейсиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування
Про підсумки проведення
І (районного) етапу
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
Про проведення
районного фестивалю
серед ДЮП
Про зарахування на
екстернат
Про порядок закінчення

Відповідальні
за підготовку
проекту
наказу
Січень
В.Лаврук

Термін

до 05

В.Панчак

до 15

Н.Волощук

до 10

Р.Угляр

до 20

Р.Угляр

до 30

Лютий
В.Панчак

до 20

Н.Волощук

до 20

Н.Волощук

до 28

Н.Волощук

до 25

Відмітка
про
виконання
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2015/2016 н.р. та
проведення державної
підсумкової атестації у
ЗНЗ
1

2

3
4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Про проведення у
навчальних закладах
щорічної Всеукраїнської
акції «За чисте довкілля»
та Дня довкілля
Про проведення
районного зльоту
шкільних загонів ЮІР
Про проведення пробного
ЗНО
Про проведення оглядуконкурсу учнівської та
вчительської художньої
самодіяльності
Про проведення
районного етапу
Всеукраїнської військовопатріотичної спортивної
гри «Джура»
Про результати
проведення атестації
педагогічних працівників
Про проведення Дня
цивільного захисту у
закладах освіти району
Про підготовку та
проведення Дня охорони
праці у закладах освіти
району
Про організацію
відпочинку дітей влітку
2016 року
Про проведення
районного свята-зустрічі
«Ми – надія твоя,
Україно»
Про підсумки творчих
звітів учнівської та
вчительської
самодіяльності
Про проведення
районних змагань юних
туристів-краєзнавців
Про погодження

Березень
Н.Волощук

до 20

Р.Угляр

до 30

Н.Волощук

до 20

В.Панчак

до 05

Квітень
Н.Волощук

до 20

В.Лаврук

до 15

Н.Волощук

до 15

В.Лаврук

до 15

Р. Угляр

до 20

Травень
Н.Волощук

до 20

В.Панчак

до 30

Н.Волощук

до 25

В.Лаврук

до 10
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попереднього розподілу
педагогічного
навантаження на новий
навчальний рік
1

2

3

1

2

3

1

2
3

4

1

2

Про посилення пожежної
безпеки в навчальних
закладах району в літній
період
Про організацію районних
навчально-оздоровчих
таборів праці і відпочинку
Про безпеку літнього
оздоровлення та
відпочинку дітей у 2016 р.
Про проведення об’їзду
навчальних закладів з
підготовки до нового
навчального року
Про організацію
навчально-виховного
процесу в навчальних
закладах району
Про призначення
відповідальних за
технічний стан і безпечну
експлуатацію систем
газопостачання
Про організацію
харчування дітей у
навчальних закладах у
2016/2017 н.р.
Про створення
атестаційної комісії
Про підготовку
спортивних споруд в ЗНЗ
до роботи в осінньозимовий період
Про підсумки підготовки
закладів освіти з ЦЗ за
2015/2016 н.р. та основні
завдання на 2016/2017 н.р.
Про початок
опалювального сезону в
навчальних закладах та
установах освіти
Про організацію та
проведення Тижня

Червень
Р.Угляр

до 05

Р.Угляр

до 05

Р.Угляр

до 05

Серпень
В.Панчак

до 05

Н.Волощук

до 25

В.Козьменчук

до 30

Вересень
В.Панчак

до 05

В.Лаврук

до 20

В.Козьменчук

до 20

Н.Волощук

до 30

Жовтень
В.Козьменчук

до 15

В.Панчак

до 25
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3

4

1

2

3

1

2

3
4

5

початкової освіти
Про проведення
Всеукраїнського
громадського оглядуконкурсу стану охорони
праці в закладах освіти
Про проведення Тижня
знань безпеки
життєдіяльності у
загальноосвітніх
навчальних закладах
району
Про проведення
районного туру
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року»
Про проведення І та ІІ
етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад із
базових дисциплін
Про проведення та
підсумки районного
етапу Міжнародного
конкурсу з української
мови ім. П.Яцика.
Про підсумки районного
туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року»
Про проведення та
підсумки районного
етапу Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу ім. Т.Шевченка
Про організацію Дня
Святого Миколая
Про організацію зимових
канікул, святкування
Новорічних та Різдвяних
свят
Про дотримання безпеки
під час Новорічних та
Різдвяних свят

В.Лаврук

до 10

Н.Волощук

до 10

Листопад
В.Лаврук

до 30

Н.Волощук

до 10

Н.Волощук

до 30

Грудень
В.Лаврук

до 26

Н.Волощук

до 10

Р.Угляр

до 10

Р.Угляр

до 25

Н.Волощук

до 10
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7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
Відповідно до угоди між Косівським районом Івано-Франківської
області Україна та Венґровським повітом Мазовецького воєводства
республіки Польща, з метою продовження обмінів учнівською молоддю
вивчити можливість проведення в 2017 році “зелених шкіл”, навчання і
виховання українських та польських дітей в сім’ях.
У 2017 році відділ освіти та навчальні заклади району: Косівські №1,
№2, Пістинська, Хімчинська ЗОШ І-ІІІ ст., Рожнівський НВК
«Гуцульщина», Уторопське НВО продовжать співпрацю з закордонними
освітніми та громадськими організаціями м.Легіоново, м.Лохов республіки
Польща;
Косівський РЦДТ, Яблунівський ЦДТ – м. Кишинів, Молдавія.
Спільно з дирекціями загальноосвітніх навчальних закладів,
батьківськими комітетами з метою поширення євроінтеграційних зв’язків
буде продовжено практику проведення туристичних поїздок учнівської
молоді.

