
 
 

УКРАЇНА 

 ВИКОНКОМ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 

 

18.12.2018                                                       м.Острог                                         №             -н/в 

 

Про затвердження рішень 

колегії  відділу освіти виконкому  

Острозької міської ради   

  

 Керуючись  Положенням про відділ освіти виконкому Острозької міської ради, 

відповідно до рішення сесії Острозької міської ради від 25 травня 2011 №139 «Про 

затвердження положень про управління, відділи, служби міськвиконкому»   
 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 

18.12.2018, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення колегії та наказу залишаю за собою. 

 

Додаток:  на 4 арк. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                                             Л.Кухарук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                           Острозької міської ради  

                                                                                            18.12.2018         №____ 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 18.12.2018                                          Протокол №4  

  

Про результати  моніторингу 

виконання методичних 

рекомендацій щодо оцінювання  

навчальних досягнень 

учнів першого класу у  

Новій українській школі 

закладів загальної середньої освіти  міста 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  Юрчук І.Л., методиста методичного кабінету 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради,  про  результати  моніторингу виконання 

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у 

Новій українській школі закладів загальної середньої освіти  міста 
 

колегія ухвалює:  

 

1. Методичному кабінету відділу освіти виконкому Острозької міської ради: 

1.1. Забезпечити методичний супровід щодо впровадження Концепції  реалізації 

державної політики у сфері реформування  загальної середньої освіти  «Нова українська 

школа» на період до 2029 року. 

Постійно 

1.2. Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів початкової школи для роботи в 

умовах Нової української школи відповідно до нового Державного стандарту початкової 

освіти. 

Щорічно 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1.Забезпечити виконання плану заходів щодо запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» 

Відповідно до зазначених термінів 

2.2.Створити необхідні умови для виконання методичних рекомендацій щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу, затверджених наказом 

МОН України від 20.08.2018 №924. 

Постійно 

2.3.Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо організації освітнього 

простору Нової української школи, затверджених наказом МОН України від 

23.03.2018 №283 

Щорічно 

3.  Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької 

міської ради на колегії відділу освіти у квітні 2019 року. 

 

 

Голова колегії                                                                                                              Л.Кухарук 

 

Секретар колегії                                                                                                           Н.Рачук 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                           Острозької міської ради  

                                                                                            18.12.2018         №____ 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 18.12.2018                                                                                                           Протокол №4 

                                                                                                               

Про стан організації та забезпечення  

харчування  дітей у закладах освіти міста 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  Опольського О,О., головного спеціаліста 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради,  про стан організації та забезпечення 

харчування дітей у закладах освіти міста    
 

колегія ухвалює:  

 

1. Відділу освіти виконкому Острозької міської ради здійснювати періодичний моніторинг 

стану організації харчування дітей у закладах освіти міста у відповідності до чинних 

нормативно-правових документів. 

2. Керівникам закладів загальної  середньої освіти міста: 

     2.1.Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо        

організації  харчування  дітей  у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, 

посилити персональну відповідальність осіб, відповідальних за організацію 

харчування, здійснювати належний контроль за організацією харчування дітей. 

Постійно 

2.2. Продовжити проводити санітарно-освітню роботу серед школярів щодо раціонального 

харчування, попередження виникнення кишкових інфекцій та  харчових отруєнь. 

Розгорнути роз'яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо   організації 

харчування у  сім'ї  дітей  різного віку. 

Постійно 

2.3. Забезпечити систематичне проведення протиепідемічних заходів щодо попередження 

спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, формувати культурно-

гігієнічні навички у дітей. 

Постійно 

2.4. В ході здійснення внутрішнього контролю за організацію харчування дітей  у закладі 

освіти звертати увагу на умови зберігання продуктів харчування, дотримання 

працівниками харчоблоків санітарно-гігієнічних вимог при кулінарній обробці 

сировини і готової продукції.  

Постійно 

2.5.  Тримати на постійному контролі питання забезпечення виконання норм харчування  

у закладах освіти відповідно до нормативних вимог. 

Постійно 

2.6. Питання організації харчування розглядати на засіданнях педагогічної ради та 

ради  закладу освіти. Щоквартально аналізувати стан організації харчування в закладі  

освіти. 

      Щорічно   

3.  Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької 

міської ради на колегії відділу освіти у квітні 2019 року. 

 

Голова колегії                                                                                                              Л.Кухарук  

Секретар колегії                                                                                                           Н.Рачук 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                       Острозької міської ради  

                                                                                            18.12.2018         №____ 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 18 грудня 2018                                                                                                  Протокол №4 

 

Про вивчення стану впровадження  

міської програми національного  

виховання та підготовки молоді до  

служби в Збройних Силах України  

та інших військових формуваннях  

на 2016-2020 роки  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Т.Слободян, методиста методичного кабінету 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради,  щодо  вивчення стану впровадження 

міської програми національного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах 

України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки  
 

колегія ухвалює:  

  

1.    Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.1. Забезпечити виконання заходів міської програми національного виховання та підготовки 

молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 

роки. 

1.2. Покращити роботу щодо співпраці закладів загальної середньої освіти та Острозького 

районного військового комісаріату. 

2. Керівнику Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 вивчити питання щодо 

покращення матеріальної бази та облаштування кабінету «Захисту Вітчизни» відповідно до 

Положення про навчальний кабінет. 

3.  Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької міської 

ради на колегії відділу освіти у квітні 2019 року. 

 

 

 

Голова колегії                                                                                                              Л.Кухарук 

 

 

Секретар колегії                                                                                                           Н.Рачук 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                           Острозької міської ради  

                                                                                            18.12.2018         №____ 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 18.12.2018                                                                                       Протокол №4 

 

Про виконання Програми  

розвитку освіти міста Острога  

на 2016-2018 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  Олійник С.В., заступника начальника відділу 

освіти виконкому Острозької міської ради,  про  виконання Програми розвитку освіти міста 

Острога на 2016-2018 роки  

 

колегія ухвалює:  

                                                                                                                                

1.    Програму розвитку загальної середньої освіти міста Острога Рівненської області на 2016-

2018 роки зняти з контролю.  

2.    Керівникам закладів освіти міста подати пропозиції для підготовки Програми розвитку 

освіти міста Острога на 2019-2021 роки до 20 грудня 2018 року. 

3.  Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької 

міської ради на колегії відділу освіти у квітні 2019 року. 

 

 

       

Голова колегії                                                                                                              Л.Кухарук 

 

Секретар колегії                                                                                                           Н.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


