
 
 

УКРАЇНА 

 ВИКОНКОМ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 

 

27.08.2019                                                       м.Острог                                         №             -н/в 

 

Про затвердження рішень розширеного засідання 

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 розширеного засідання  колегії відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 27.08.2019, що додається. 

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

 

Додаток:  на     арк. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                                             Л.Кухарук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                           Острозької міської ради  

                                                                                            27.08.2019         №____ 

 

 

РІШЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 27.08.2019                                          Протокол №1  

  

  

Заслухавши та обговоривши доповідь Кухарук Л.В., начальника відділу освіти 

виконкому Острозької міської ради,  «Про   підсумки роботи освітньої галузі у 2018/2019 

навчальному році та пріоритети на новий навчальний рік» 
  

колегія ухвалює:  

 

1. Відділу освіти: 

1.1. Продовжити роботу щодо реалізації Програми розвитку освіти міста Острога на 2019-2021 

роки». 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

1.2. Вжити заходів  щодо формування сучасного інформаційно-освітнього середовища Нової 

української школи. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

1.3. Вжити заходів щодо створення належних умов у закладах та установах освіти для 

безперешкодного доступу осіб з особливими потребами (обмеженими фізичними 

можливостями). 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

1.4. Проводити науково-методичний супровід та упровадження соціально-психологічної 

складової в умовах концептуальних засад Нової української школи; проводити соціально-

психологічну роботу з супроводу батьків, педагогів в умовах реалізації концепції «Нова 

українська школа». 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

1.5. Здійснювати науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення 

професійної діяльності педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

1.6. Продовжити формувати нове інклюзивне, комфортне, безпечне освітнє середовище, 

зокрема через оновлення матеріально-технічної бази ЗЗСО. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

 

2. Керівникам закладів та установ освіти: 

 

2.1. Забезпечити рівний доступ до якісної освіти усім учасникам освітнього процесу. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.2. Забезпечити всебічну підтримку, психологічний супровід дітей із сімей, батьки яких 

призвані на військову службу, демобілізованих військовослужбовців та загиблих (померлих) 

учасників бойових дій. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.3. Вжити заходів щодо інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір  

закладів освіти міста шляхом створення відповідних належних умов  для їх  навчання  в 

інклюзивних класах, групах. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

 



2.4. Забезпечити збереження мережі закладів дошкільної освіти; 100 % охоплення різними 

формами дошкільної освіти дітей від 3 до 6 (7) років шляхом урізноманітнення моделей 

організації дошкільної освіти. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.5. Відкрити вікову групу в Острозькому дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №2 

«Веселка». 

До 31.12.2019. 

2.6. Забезпечити наступність в реалізації завдань між дошкільною та початковою ланками 

освіти. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.7. Розглянути перспективи упровадження інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 
2.8. Продовжити впровадження національно-патріотичного виховання учнівської молоді шляхом 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента 

України від 18 травня 2019 року № 286/2019, міської програми національного виховання 

учнівської молоді на 2008-2020 роки. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.9. Забезпечити створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.10. Сприяти розвитку учнівського самоврядування у закладах загальної середньої освіти, 

залученню учнів до самоуправлінської діяльності в шкільних колективах, до змін і 

перетворень в нашому суспільстві, участі учнівської молоді в проектах та громадському житті 

міста. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.11. Забезпечити подальше проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку. 

Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.12. Упроваджувати нові підходи щодо організації профільного навчання в старшій школі 

відповідно до вимог законодавства.  

 Упродовж 2019/2020 навчального року. 

2.13. Створювати безпечні і нешкідливі умови навчання і праці в ході організації освітнього 

процесу. Забезпечувати належний санітарний і протипожежний стану приміщень закладів та 

установ освіти. 

До 01.09.2019 та  

впродовж навчального року 

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

міської ради згідно зазначених термінів на засіданні колегії в квітні 2020 року.    

 

 

Голова колегії                                                                                                              Л.Кухарук 

 

Секретар колегії                                                                                                           Н.Рачук 

 

 


