
ПРОТОКОЛ 

 

27.03.2018                                                      м.Острог                                                      № 1 

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 16  чоловік 

 

Порядок денний: 

 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 14.11.2017 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: 

Олійник С.В., заступник аначальника відділу освіти. Ознайомила присутніх з порядком 

денним наради відділу освіти.    

ВИРІШИЛИ: затвердити даний регламент роботи. 

СЛУХАЛИ: 

Рачук Н.С., методиста методичного кабінету. Згідно наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 14.11.2017 №180-н/в  «Про підсумки зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017 року та завдання з організації зовнішнього незалежного оцінювання на 2017-

2018 навчальний рік» на постійному контролі залишились пункти: 2.1.,3.2.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7; 

зняти з контролю пункти:  3.1.,3.3.3.8 в зв’язку з закінченням термінів виконання.             

Керівники навчальних закладів прозвітували про виконання наказу відділу освіти 

виконкому Острозької міської ради від 14.11.2017 №180 згідно вказаних термінів (інформації 

додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 14.11.2017 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). 

Параницю А.В.,  директора Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія». Внесла пропозицію щодо подання клопотання на розгляд сесії Острозької 

міської ради про передбачення коштів на придбання  матеріальної бази для дітей з особливими 

потребами.  

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану організації індивідуальної форми загальної середньої освіти 

міс та  створення інклюзивного простору в закладах загальної середньої освіти для дітей з 

особливими потребами наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 

27.03.2018  № 51-н/в.   

 

РІЗНЕ. 

 

Олійник  С.В.,  заступник начальника відділу освіти. Акцентувала увагу на постійному 

контролі  за відвідуванням  закладів загальної середньої освіти міста учнями; звернула увагу 



 

 щодо прибирання прилеглих територій та чергуванні на подвір’ї закладів загальної середньої 

освіти  міста. Довела до відома розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 

26.01.2018 №43 «Про затвердження плану заходів  на 2018-2029  роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері  реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа». 

              

 

 

 

В.о. голови                                                                                                            С. Олійник 

 

 

 

Секретар                                                                                                                 Н.Рачук 

 

    
 

пункти 2.1.,2.2.,2.3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.5.,4.5.,4.6.,5 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради  
від 27.03.2018 №51-н/в  "Про організацію індивідуальної форми навчання в системі загальної середньої 
освіти міста та створення інклюзивного простору в закладах загальної середньої освіти для  дітей з 
особливими освітніми потребами»; п.3 даного наказу – зняти з контрою. 

 


