
ПРОТОКОЛ 

12.03.2019                                                      м.Острог                                                      № 1 

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 21  чоловік 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 18.12.2018 року.  

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

2. Про організацію індивідуальної форми навчання в системі загальної середньої освіти 

міста та створення інклюзивного простору в закладах загальної середньої освіти для 

дітей  з особливими потребами. 

                                             Олійник С.В. – заступник начальника  відділу освіти 

3. 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 

18.12.2018 року на постійному контролі залишились пункти: 2.1.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7 

наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 18.12.2018 №149 «Про підсумки 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року та завдання з організації зовнішнього 

незалежного оцінювання на 2018-2019 навчальний рік».             

Керівники закладів загальної середньої освіти міста прозвітували про виконання 

протокольних доручень попередньої наради згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 18.12.2018 року згідно зазначених термінів. 

СЛУХАЛИ: 

Олійник С.В., заступника начальника відділу освіти. Про організацію індивідуальної 

форми навчання в системі загальної середньої освіти міста та створення  інклюзивного 

простору в закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами.                       

(текст довідки додається).     

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану організації індивідуальної  форми навчання в системі загальної 

середньої освіти міста та створення інклюзивного простору в закладах загальної середньої 

освіти для дітей з особливими потребами  узагальнити наказом відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 12.03.2019  №     -н/в.   

   

 

РІЗНЕ. 

 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Акцентувала увагу на: проведенні батьківського 

форуму  для батьків майбутніх першокласників; постійному контролі  за відвідуванням 

навчальних закладів учнями; звернула увагу  щодо прибирання прилеглих територій та 

чергуванні на подвір’ї навчальних закладів міста; про наповнюваність Веб-сайтів закладів 

загальної середньої освіти міста; про завершення опалювального сезону.   

 

 

 

 



           

Бражук А.В., заступник директора КЗ «Державний історико-культурний заповідник 

м.Острога». Запропонував співпрацю із закладами загальної середньої освіти міста щодо 

проведення масових заходів історичного профілю, виїзних виставок тощо.  

 

        Юрчук І.Л., методист методичного кабінету. Зауважила керівникам закладів загальної 

середньої освіти міста спрямувати роботу щодо підготовки до пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2019 році.              

 

 

 

 

 

Голова                                                                                                                   Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар                                                                                                                 Н.Рачук 

 

    
 

 


