
ПРОТОКОЛ 

09.03.2017                                                      м.Острог                                                      № 1 

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 21  чоловік 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 08.11.2016 року. 

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

2. Про вивчення стану діяльності  практичних психологів та соціальних педагогів 

навчальних закладів міста.    

                                             Амбразюк С.В. – методист методичного кабінету 

3. Про вивчення  стану ведення класних журналів 5-11 класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

                                             Олійник С.В. – головний спеціаліст відділу освіти 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Ознайомила присутніх з порядком денним 

наради відділу освіти.    

ВИРІШИЛИ: затвердити даний регламент роботи. 

СЛУХАЛИ: 

Рачук Н.С., методиста методичного кабінету. Згідно протокольних доручень наради від 

08.12.2015 року на постійному контролі залишились пункти: 2.1.,3.2.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7. наказу 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 08.11.2016 №178 «Про підсумки 

зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року та завдання з організації зовнішнього 

незалежного оцінювання на 2016-2017 навчальний рік», п.3.1.,3.3.,3.8  - зняти з контролю; 

2.1.,2.2.,2.3.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8.,2.9.,2.10.,2.11.,2.12.,2.13.,2.14 наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 08.11.2016 №176-н/в «Про стан ведення ділової документації в  

загальноосвітніх навчальних закладах міста»; п.2.4 – зняти з контролю; 

3.1.,3.2.,3.3.,3.5.,3.6.,3.7 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 

08.11.2016 №177 «Про стан організації харчування дітей в навчальних закладах міста», п.3.4.- 

зняти з контролю.            

Керівники навчальних закладів прозвітували про виконання протокольних доручень 

попередньої наради згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 08.11.2016 року згідно зазначених термінів. 

СЛУХАЛИ: 

Амбразюка С.В., методиста методичного кабінету. Про вивчення стану діяльності  

практичних психологів та соціальних педагогів  навчальних закладів  міста (текст довідки 

додається).     

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану  діяльності практичних психологів та соціальних педагогів 

навчальних закладах узагальнити наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

від 09.03.2017  № 50-н/в.   

СЛУХАЛИ: 

Олійник С.В., головний спеціаліст відділу освіти. Про вивчення стану ведення класних 

журналів 5-11 класів у  загальноосвітніх  навчальних закладах  (текст довідки додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану ведення класних журналів 5-11 класів  у загальноосвітніх 

навчальних закладах наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 09.03.2017  

№ 51-н/в.   



 

РІЗНЕ. 

 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Акцентувала увагу на: постійному контролі  за 

відвідуванням навчальних закладів учнями; звернула увагу  щодо прибирання прилеглих 

територій та чергуванні на подвір’ї навчальних закладів міста; про порядок переводу учнів із 

одного навчального закладу до іншого. Зауважила  щодо приведення у відповідність   проектів 

мережі класів, недопущення малої наповнюваності, де є паралельні класи та щодо проведення 

роз’яснювальної роботи серед батьків  з метою уникнення звернень до органів вищої інстанції.        

            

Петрашова І.І., юрисконсульт відділу освіти. Довела до відома про постанову Кабінету 

Міністрів України №921 «Про затвердження  Порядку організації  про ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних».    

 

 

 

 

Голова                                                                                                                   Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар                                                                                                                 Н.Рачук 

 

    
 


