СНЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ

від

«Ж » червня 2017 року

лмО
м. Снятин

Про завершення 2016-2017 навчального
року та підготовку до нового
2017-2018 навчального року

Заслухавши та обговоривши питання про завершення 2016-2017
навчального року та підготовку до нового 2017-2018 навчального року, колегія
райдержадміністрації відзначає, що в районі проводиться відповідна робота в
цьому напрямку.
В районі здійснюються заходи із розширення мережі дошкільних
навчальних закладів. В новому навчальному році заплановано збільшення
дітей, охоплених суспільним дошкільним вихованням шляхом реорганізації
загальноосвітніх шкіл в навчально-виховні комплекси.
У загальноосвітніх навчальних закладах своєчасно та на належному рівні
проведено свято Останнього дзвоника, завершується державна підсумкова
атестація та зовнішнє незалежне оцінювання випускників.
Розпочато організований відпочинок та оздоровлення школярів. В районі
працюють мовні табори, проводяться екскурсії, різні форми відпочинку.
Разом із тим необхідно:
покращити організацію харчування учнів та підвезення учасників
навчально-виховного процесу до школи та додому;
- продовжувати заміну морально застарілої комп’ютерної техніки в
загальноосвітніх школах та комп’ютеризацію ДНЗ;
- систематично поновлювати бібліотечні фонди тощо.
Продовжується облаштування внутрішніх санвузлів, реконструкція
котелень, перекриття покрівель. Проводяться роботи по заміні вікон на
металопластикові.
Враховуючи
наведене,
колегія райдержадміністрації
вирішила
рекомендувати:
1. Затвердити склад робочої групи для обстеження навчальних закладів,
оперативного розв’язання виявлених проблем та аналізу стану підготовки до
нового навчального року (додається).
2. Управлінню'освіти райдержадміністрації (У.Іванійчук), керівникам
навчальних закладів району забезпечити:

2.1. До кінця серпня 2017р. проведення у дошкільних, загальноосвітніх
навчальних закладах звітування керівників про діяльність навчальних закладів
за попередній навчальний рік на загальних зборах педагогічних і батьківських
колективів.
2.2. Проведення 21-23 серпня секційних занять педагогічних працівників
та 29 серпня районної серпневої конференції педагогічних працівників.
2.3. Проведення 01 вересня 2017 року свята «День знань».
2.4. Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років
відповідно до потреби шляхом розширення мережі дошкільних навчальних
груп та стовідсотково - дітей 5-річного віку.
2.5. Облік дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р.
№646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».
2.6. Регулярне безкоштовне підвезення учнів у сільській місцевості та
харчування дітей пільгових категорій відповідно до Постановами КМУ від 02
лютого 2011р. № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професІЙНО-техНЙНМ 3акЛЩИХ,
операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додаткову
вартість» та від 18 січня 2016р. № 16 «Про внесення змін до Порядку надання
послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та
професійно-технічних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додаткову вартість».
2.7. До 01 липня 2017 р. надати аналіз якості навчання на основі
моніторингу ЗНО.
2.8. До 12 червня 2017 р. розробити графік та організувати навчання
плавання дітей шкільного віку, забезпечивши підвезення дітей до Снятинської
ДЮСШ, з метою оздоровлення та організованого проведення дозвілля під час
канікул.
2.9. До 01 липня 2017 року переглянути і конкретизувати замовлення на
підручники; сприяти поповненню шкільних бібліотек художньою літературою,
комп’ютерною технікою та підключенню до мережі Інтернет.
2.10. Контроль за подальшим здобуттям повної загальної середньої освіти
випускниками 9-их класів.
2.11. Працевлаштування випускників загальноосвітніх, з числа дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, та здійснити їм виплати,
передбачені чинним законодавством.
2.12. Рівний доступ до якісної освіти осіб з обмеженими можливостями.
2.13. Необхідні умови щодо подальшого підключення дошкільних
навчальних закладів до мережі Інтернет.
2.14. До 25 серпня 2017 року підготувати дошкільні, загальноосвітні та
позашкільні навчальні заклади до нового навчального року.
2.15. До 31 серпня 2017 року комплектування педагогічними працівниками
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів відповідно до чинного
законодавства.
2.16. До 31 серпня 2017 року набір учнів та комплектацію перших і
десятих класів.
2.17. До 01 вересня 2017 року підготовку приміщень, інженерних мереж і

споруд, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному
році та осінньо-зимовий період.
3. Снятинській центральній районній лікарні (В.Крокош), управлінню
освіти райдержадміністрації (У.їванійчук) забезпечити проведення медичних
оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до чинного
законодавства.
4. Міському, селищному, сільським головам, керівникам закладів освіти:
- залучити до підготовки закладів освіти району до нового навчального
року та роботи в осінньо-зимовий період підприємства, установи організації
всіх форм власності розташованих на території відповідної ради;
- питання підготовки закладів освіти до нового навчального року та
роботи в осінньо-зимовий період заслухати на засіданнях міськсільвиконкомів.
5. Покласти персональну відповідальність за виконання рішення на
начальника управління освіти райдержадміністрації (У.їванійчук), керівників
навчальних закладів району.
6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
рішення покласти на головного виконавця управління освіти
райдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
райдержадміністрації Ігоря Гуцуляка.

Голова районної
державної адміністрації

Богдан Свіщовський

