
ПРОТОКОЛ 

14.11.2017                                                      м.Острог                                                      №4 

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 27  чоловік 

Присутні: Ситницька О.А,, заступник міського голови Острозької міської ради 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 12.09.2017                    

року. 

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

2. Про підсумки  зовнішнього  незалежного оцінювання 2017 року та завдання з 

організації  зовнішнього незалежного оцінювання на 2017-2018 навчальний рік. 

                                              Грабар С.В. -  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 протокольних доручень наради від 

12.09.2017 року на постійному контролі залишились пункти: 2.1.,2.2., 2.3.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8.  

наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 12.09.2017 №136-н/в «Про стан 

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

санітарії у навчальних закладах міста»;  2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5. наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 12.09.2017 №134-н/в «Про стан роботи у відділі освіти виконкому 

Острозької міської ради та у підвідомчих навчальних закладах щодо звернень громадян»; 

2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,3.1.,2.8.,2.8. наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

від 12.09.2017 №135-н/в «Про стан готовності навчальних закладів до початку нового 

навчального року та осінньо-зимового періоду»;  

           п.2.4. наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 12.09.2017 №136-н/в 

«Про стан дотримання чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки та 

виробничої санітарії у навчальних закладах міста» - залишити на контролі до 01.01.2018 року   

Керівники навчальних закладів прозвітували про виконання протокольних доручень 

попередньої наради згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 13.09.2016 року згідно зазначених термінів. 

 

СЛУХАЛИ: 

Грабара С.В., методиста методичного кабінету.  Про  підсумки зовнішнього 

незалежного  оцінювання 2017 року та завдання  з організації  зовнішнього незалежного 

оцінювання  на 2017-2018 навчальний рік (текст довідки додається). 

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 аналізу проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017  року та завдання з 

організації зовнішнього незалежного оцінювання на 2017-2018 навчальний рік узагальнити 

наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 14.11.2017  №180-н/в для 

прийняття відповідних управлінських рішень.   



 

РІЗНЕ. 

             

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

асоціації міст України, який відбувся 06-07 листопада 2017 року в м.Києві.   

Акцентувала увагу на чергуванні вчителів на території школи, контролю за 

температурним режимом в навчальних закладах міста,  щоденного аналізу енергоносіїв, щодо 

проведення інструктажів з техніки безпеки з метою уникнення  дитячого травматизму, 

зауважила щодо оприлюднення інформації відповідно статті 30 Закону України «Про освіту».  

 

Грабар С.В., методист методичного кабінету. Звернув увагу на проведення аналізу тестових 

завдань ЗНО, рекомендував зробити  розділ «Новини ЗНО»  на сайтах закладів загальної 

середньої освіти. 

 

 Петрашова І.І,, юрисконсульт відділу освіти. Акцентувала увагу на необхідності 

здійснювати обстеження навчальних закладів на  предмет відповідності  додержання  

державних будівельних норм в частині доступності для мобільних груп населення, у тому 

числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно-рухового апарату.   

 

Юрчук І.Л., методист методичного кабінету.  Рекомендувала проаналізувати  технічне 

забезпечення 1-х класів,  згідно переліку наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.07.2017 №1021 та  проаналізувати кількість дітей, які прибудуть до 1 класу навчальних 

закладів міста.  

  

 

 

Голова                                                                                                                   Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар                                                                                                                 Н.Рачук 

 

    
 

 

 

 


