
ПРОТОКОЛ 

11.09.2018                                                      м.Острог                                                      №3 

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 22  чоловік 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 22.05.2018 року. 

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

2. Про  аналіз стану готовності   закладів освіти  до нового навчального року та осінньо-

зимового періоду                                             

                                             Опольський О.О. – головний спеціаліст відділу освіти 

3. Про стан організації та забезпечення дотримання чинного законодавства із питань 

охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії у  закладах освіти міста.        

                                                  Опольський О.О. – головний спеціаліст відділу освіти  

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

регламентом наради відділу освіти.    

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок та регламент роботи наради. 

СЛУХАЛИ: 

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

22.05.2018 року на постійному контролі залишились пункти: 2.1.,3.2.,3.3.,3.4. наказу відділу 

освіти виконкому Острозької міської ради від 22.05.2018 №82 «Про виконання заходів по 

роботі з обдарованою учнівською молоддю в закладах загальної середньої освіти міста», 

п.3.1.,3.5 – знято з контролю; п.2.1.,2.2.,2.4.,2.5.,2.6. наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 22.05.2018 «Про підсумки роботи щодо дотримання чинного 

законодавства  щодо стану кадрової роботи у закладах освіти міста», п.2.3.,3 – знято з 

контролю, в зв’язку з закінченням терміну виконання; п.3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 наказу відділу 

освіти виконкому Острозької міської ради   від 22.05.2018 № 79-н/в «Про координацію роботи 

з питань дотримання антикорупційного законодавства у відділі освіти та закладах освіти», 

п.2.1.,2.2 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради  від 22.05.2018 «Про 

затвердження міського плану заходів на 2018-2019 роки із запровадження  концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа».    

Керівники закладів загальної середньої освіти міста прозвітували про виконання 

наказів відділу освіти виконкому Острозької міської ради попередньої наради та засідання 

колегії відділу освіти  згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати накази відділу освіти виконкому Острозької міської ради  наради з керівниками 

закладів освіти  та засідання колегії відділу освіти від 22.05.2018 року згідно зазначених 

термінів. 

СЛУХАЛИ: 

Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти. Про стан готовності закладів 

освіти  до початку  нового навчального року та осінньо-зимового періоду (текст довідки 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Зауважила про належну роботу  керівників закладів 

освіти міста та значний вклад батьків  до підготовки  закладів освіти міста до нового 

навчального року.  

 



УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану готовності  закладів освіти до початку нового навчального року та 

осінньо-зимового періоду   узагальнити наказом відділу освіти виконкому Острозької міської 

ради від 11.09.2018  №117-н/в для прийняття відповідних управлінських рішень. 

СЛУХАЛИ: 

Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти. Про аналіз стану організації та 

забезпечення дотримання  чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної  безпеки 

та виробничої  санітарії у  закладах освіти міста   (текст довідки додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти.  Звернула увагу на дотримання нормативних 

актів керівниками закладів освіти міста з пожежної безпеки, питань охорони праці та 

убезпечення здобувачів освіти від надмірного навантаження під час навчального процесу.    

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану організації та забезпечення дотримання чинного законодавства з 

питань охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії у  закладах освіти  міста  

узагальнити наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 11.09.2018  №116-

н/в для прийняття відповідних управлінських рішень.   

 

РІЗНЕ.             

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Акцентувала увагу щодо: приведення у 

відповідність документації навчальних закладів  до початку нового навчального року;  

організацію тренувань на випадок аварії на ХАЕС; про забезпечення відповідного  

психологічного клімату  у закладах освіти та посилення ролі психологічних служб.  

 Звернула увагу адміністрації закладів освіти міста  щодо прибирання прилеглих 

територій та  чергування  відповідальних працівників на території  закладів освіти. 

Олійник С.В., заступник начальника відділу освіти. Довела до відома ст. 30 Закону 

України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти та 

доступність  до такої інформації  осіб з порушенням зору в різних формах з урахуванням 

можливостей закладу освіти.       

Маліванчук Н.В., завідувач методичного кабінету. Ознайомила з вимогами до 

курсової роботи педагогічних працівників, які атестуються при РОІППО, про початок 

атестації педагогічних працівників, відповідно нормативних документів.   

 

 

 

Голова                                                                                                                   Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар                                                                                                                 Н.Рачук 

 

    
 

 

 

 

 


