
ПРОТОКОЛ 

12.09.2017                                                      м.Острог                                                      №3 

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 21  чоловік 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 11.05.2017 року. 

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

2. Про стан дотримання чинного законодавства із питань охорони праці, пожежної 

безпеки та виробничої санітарії у навчальних закладах міста.        

                                             Опольський О.О. – головний спеціаліст відділу освіти 

3. Про стан роботи у відділі освіти виконкому Острозької міської ради  та у підвідомчих 

навчальних закладах щодо звернень громадян.   

                                             Петрашова І.І. – юрисконсульт  відділу освіти   

4. Про стан готовності навчальних закладів  до початку нового навчального року та  

      осінньо-зимовий період.  

                                                  Опольський О.О. – головний спеціаліст відділу освіти  

5. 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 

11.05.2017 року на постійному контролі залишились пункти: 3.1.,3.3.,3.4.,3.6.,3.7.,3.8 наказу 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 11.05.2017 №93 «Про результати 

проведення обстеження навчальних закладів міста щодо створення безпечних  умов 

перебування, організації медичного обслуговування та харчування дітей», п.3.2. – знято з 

контролю; п.2.1.,2.2.,3.1.,3.2.,3.3.,4.1.,4.2.,4.3 наказу відділу освіти виконкому Острозької 

міської ради від 11.05.2017 «Про результати вивчення стану  реалізації міської програми 

національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки в загальноосвітніх навчальних 

закладах»; п.1.1.,1.6.,2.1.,2.2.,3.1.,3.2. протокольних доручень від 22.05.2017 №01-20/153 «про 

стан організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку в дошкільних навчальних 

закладах», п.1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,2.3. – знято з контролю, в зв’язку із закінченням терміну 

виконання; тези доповіді про закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації – взято до уваги.     

Керівники навчальних закладів прозвітували про виконання протокольних доручень 

попередньої наради згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 11.05.2017 року згідно зазначених термінів. 

СЛУХАЛИ: 

Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти. Про стан дотримання  чинного 

законодавства з питань охорони праці, пожежної  безпеки та виробничої  санітарії у 

навчальних закладах міста   (текст довідки додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану дотримання чинного законодавства з питань охорони праці, 

пожежної безпеки та виробничої санітарії у навчальних закладах міста  узагальнити наказом 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 12.09.2017  №136-н/в для прийняття 

відповідних управлінських рішень.   

 



СЛУХАЛИ: 

Петрашову І.І., юрисконсульта відділу освіти. Про стан роботи у відділі освіти 

виконкому Острозької міської ради та у підвідомчих навчальних закладах щодо звернень 

громадян    (тези доповіді додаються).          

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану роботи у відділі освіти виконкому Острозької міської ради та у 

підвідомчих навчальних закладах   узагальнити наказом відділу освіти виконкому Острозької 

міської ради від 12.09.2017  №134-н/в для прийняття відповідних управлінських рішень.   

СЛУХАЛИ: 

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

навчальних закладів до початку  до початку нового навчального року та осінньо-зимового 

періоду    (текст довідки додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Угрин Т.Р., завідувач дошкільним навчальним закладом №2 «Веселка». Зауважила 

щодо виникнення проблем з електричною проводкою в дошкільному навчальному закладі. 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Запропонувала підготувати клопотання на 

сесію Острозької міської ради для прийняття відповідних рішень.    

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану готовності   навчальних закладів до початку нового навчального 

року та осінньо-зимового періоду   узагальнити наказом відділу освіти виконкому Острозької 

міської ради від 12.09.2017  №135-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 індивідуальної форми навчання; забезпечення безпечних умов під час виконання 

ремонтних робіт у Острозькому навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів-

гімназія», Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1. Звернула увагу адміністрації 

навчальних закладів міста  щодо прибирання прилеглих територій та  чергування  

відповідальних працівників на території навчального закладу. 

Ситник В.Т., методист методичного кабінету. Інформувала про забезпечення 

підручниками навчальних закладів міста.  

 

 

 

Голова                                                                                                                   Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар                                                                                                                 Н.Рачук 

 

    
 

 

 

 


