
ПРОТОКОЛ 

14.05.2019                                                      м.Острог                                                      №2  

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 21  чоловік 

Запрошені:  Рада старшокласників м.Острога.    

 

   

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 12.03.2019 року. 

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

2. Про результати моніторингу  щодо стану організації учнівського самоврядування в 

закладах загальної середньої освіти.  

                                            Юрчук І.Л. – методист методичного кабінету 

3. Про результативність участі ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних дисциплін  у 2018-2019 навчальному році.        

                                             Рачук Н.С. –  методист методичного кабінету 

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 

12.03.2019 року на постійному контролі залишились пункти: 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6 наказу 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 12.03.2019 №43 «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». 

Керівники навчальних закладів прозвітували про виконання протокольних доручень 

попередньої наради згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 12.03.2019 року згідно зазначених термінів. 

 

СЛУХАЛИ: 

Юрчук І.Л., методиста методичного кабінету. Про результати моніторингу  щодо стану 

організації учнівського самоврядування в закладах загальної середньої освіти  (текст довідки 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Зазначила, що один із найефективніших 

методів виховання дитини є  її участь у діяльності учнівського самоврядування. Саме завдяки 

такій діяльності у неї формуються необхідні якості лідерства. 

   Лавренюк Анна, голова Ради старшокласників міста Острога. Озвучила інформацію  

про діяльність  учнівського самоврядування у громадському житті навчального  закладу та 

міста. Внесла пропозицію про співпрацю із КУ «Інклюзивно-ресурсний центр міста Острога». 

УХВАЛИЛИ: 

Результати моніторингу щодо стану  організації учнівського самоврядування в закладах 

загальної середньої освіти   направити у заклади та установи освіти  для прийняття відповідних 

управлінських рішень.   

 

 



СЛУХАЛИ: 

Рачук Н.С., методиста методичного кабінету. Про участь у ІІ етапі школярів міста та   

результативність участі ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних дисциплін  у 2018-2019 навчальному році  (текст довідки додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Зауважила про системність та результативність 

роботи з обдарованою учнівської молоддю в Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№1 та Острозькому навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія».    

Звернула увагу керівників закладів загальної середньої освіти міста щодо участі в конкурсах 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, мовно-літературних конкурсах. 

УХВАЛИЛИ: 

Результати виконання заходів по роботі з обдарованою учнівською молоддю   узагальнити 

наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 14.05.2019 №73-н/в для 

прийняття відповідних управлінських рішень.  

 

Різне. 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Довела до відома терміни проведення масових 

заходів у місті; питання оздоровлення дітей пільгової категорії переходить у компетенцію 

управління соціального захисту населення.  Запропонувала керівникам закладів загальної 

середньої освіти міста брати участь у  громадських проектах.  

Олійник С.В., заступник начальника відділу освіти. Довела до відома лист управління 

товариства глухих Рівненського  навчально-виробничого підприємства щодо співпраці з 

питання  облаштування меблями закладів освіти міста; лист МОН України  від 28.01.2019 

№1/11-833 «Про проведення  урочистостей з нагоди  вручення документів про  загальну 

середню освіту».  Зауважила про обмеження збору коштів педагогічними працівниками міста. 

Опольський О.О., головний спеціаліст відділу освіти. Озвучив інформацію щодо 

організації роботи пришкільних таборів та  проходження медичного огляду за  санітарними 

книжками нового зразка.       

 

 

Голова                                                                                                                   Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар                                                                                                                                Н.Рачук 

 

    
 

 

 


