
ПРОТОКОЛ 

12.11.2019                                                      м.Острог                                                      №4 

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 27  чоловік 

Присутні: Запорожан С.С.,  директор Розвазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

Прядко Н.В., директор дошкільного навчального закладу ясла-садок «Веселка» Розвазької 

сільської ради.     

 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 10.09.2019                    

року. 

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

      2. Про моніторинг щодо реалізації національної стратегії  з оздоровчої активності в Україні  

          на період до 2015 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова  нація». 

                                                         Слободян Т.О. – методист методичного кабінету 

2. Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного  оцінювання, 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти  

                                              Юрчук І.Л.  -  методист методичного кабінету 

3. 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 наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 11.09.2019 №102-н/в «Про стан організації та забезпечення 

дотримання чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки та виробничої 

санітарії у закладах та установах освіти міста» на постійному контролі залишились пункти:  

2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.2.7.,2.8., 2.9; наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

від 11.09.2019 №103-н/в «Про стан готовності  закладів та установ освіти до початку нового 

навчального року та осінньо-зимового періоду»: 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8.  

Керівники навчальних закладів прозвітували про виконання протокольних доручень 

попередньої наради згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 10.09.2019 року згідно зазначених термінів. 

СЛУХАЛИ: 

Слободян Т.О., методиста методичного кабінету.  Про  моніторинг щодо стану 

реалізації Національної  стратегії оздоровчої активності  в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя  - здорова нація»    (текст довідки додається). 

УХВАЛИЛИ:  

Результати моніторингу щодо стану реалізації Національної  стратегії оздоровчої активності  

в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя  - здорова нація»  

узагальнити наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 12.11.2019  №135-

н/в для прийняття відповідних управлінських рішень.  

СЛУХАЛИ: 

Юрчук І.Л., методиста методичного кабінету.  Про  підготовку до проведення в 2020 

році   зовнішнього незалежного  оцінювання, результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти  (протокольні доручення  додаються). 

 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Звернула увагу на об’єктивність оцінювання 

учнів з  метою уникнення розбіжностей  результатів незалежного  зовнішнього оцінювання з 

річним  оцінюванням.    

УХВАЛИЛИ:  

Результати  підготовки до проведення в 2020 році  зовнішнього незалежного  оцінювання, 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти узагальнити 

протокольними дорученнями за наслідками наради керівників закладів освіти міста Острога 

від 14.11.2019  №01-20/353 для прийняття відповідних управлінських рішень.   

 

РІЗНЕ. 

             

  Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Озвучила  питання, які виносились на розгляд 

семінару з питань безпечності харчування у закладах освіти, який відбувся 06 листопада 2019 

року в Рівненській обласній державній адміністрації.  Наголосила про подання пропозицій  до  

«Програми  економічного та соціального розвитку Острозької територіальної громади на 2020 

рік»;  приведення у відповідність статей Закону України «Про освіту» згідно термінів;  

директорам закладів освіти с.Розваж   про приведення у відповідність  сайтів закладів та подачі 

необхідної інформації щодо дислокації ввірених закладів.      

Акцентувала увагу на контролі за температурним режимом в навчальних закладах 

міста,  щоденного аналізу енергоносіїв, щодо проведення інструктажів з техніки безпеки з 

метою уникнення  дитячого травматизму.  

 

Олійник С.В., заступник начальника відділу освіти.  Наголосила на виконанні ст.30  

Закону України «Про освіту», ст.15 прикінцевих та перехідних положень щодо змісту освітніх 

програм закладів загальної середньої освіти міста. 

 

Опольський О.О., головний спеціаліст відділу освіти. Наголосив про необхідність 

аналізу стану вакцинації учасників освітнього процесу від дифтерії.  

 

Кравчук І.М., методист методичного кабінету. Наголосив  на необхідності своєчасного 

розміщенні в системі ІУСО інформації про отримання підручників. Акцентував увагу  на 

профілактиці булінгу та створення безпечного середовища в закладах загальної середньої 

освіти міста.    

 

 

Голова                                                                                                   Людмила КУХАРУК                 

 

 

 

Секретар                                                                                                   Наталія РАЧУК                 

 

    
 

 

 

 

 


