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ВСТУП
У 2019 році відділ освіти виконкому Острозької міської ради спрямовував свою
діяльність на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції
«Нова українська школа», Програми розвитку освіти міста Острога на 2019-2021 роки
та інших нормативно-правових документів, які визначають державну політику,
передбачають формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає
вимогам суспільства, запитам особистості, потребам держави і регіону.
Освітня стратегія міста була спрямована на забезпечення умов функціонування і
розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення стану
освітніх послуг відповідно до запитів громадян міста.
Упродовж 2019 року за ініціативи відділу освіти на розгляд виконкому, сесії
Острозької міської ради виносились актуальні питання розвитку освітньої галузі міста.
Питання функціонування галузі освіти розглядалися на засіданнях колегії при
відділі освіти, на нарадах з керівниками закладів освіти. З усіх розглянутих питань
прийнято відповідні управлінські рішення.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Розвиток дошкільної освіти є один із основних пріоритетів міста. Функціонує 2
заклади дошкільної освіти, у яких здобувають дошкільну освіту 504 дитини у 19
вікових групах. Показник охоплення дітей віком від 3-х до 6 (7) років (охоплені
різними формами дошкільної освіти) становить 98 %, а дітей п’ятирічного віку – 100%.
За даними статистики, чисельність дітей у закладах дошкільної освіти міста у
розрахунку на 100 місць складає 106 осіб.
Для 53 дітей, які не відвідували заклади дошкільної освіти, організовано
консультативні центри, роботу яких забезпечували: вихователі-методисти, вихователі,
практичні психологи, вчителі-логопеди, старші медичні сестри, музичні керівники
інструктори з фізкультури.
Обов’язкова й варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти
виконується в повному обсязі й реалізується через програму розвитку дитини
дошкільного віку «Українське дошкілля», програму розвитку дітей старшого
дошкільного віку «Впевнений старт» та парціальні освітні програми.
З метою своєчасного виявлення обдарованості, розвитку природних задатків
дитини, загальних і спеціальних здібностей, активізації дитячої творчості у закладах
дошкільної освіти, на громадських засадах, функціонували 11 гуртків розвиваючого
навчання, у яких задіяно 195 дошкільнят, що становить 38% від загальної кількості.
Створено умови для вивчення англійської мови відповідно до парціальної програми
«Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт. Т.Шкваріна).
Освітній процес у ЗДО забезпечувало 47 педагогічних працівників та 54 особи
обслуговуючого персоналу.
Заклади дошкільної освіти забезпечені безлімітним високошвидкісним доступом
до мережі Інтернет. Функціонують веб-сторінки, які постійно оновлюються та дають
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змогу батьківській громадськості ознайомлюватися із фінансовою та освітньою
діяльністю закладів.
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У 3-х закладах загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році у 62
класах навчалося 1449 учнів, у 2019-2020 – 1509 школярів. Середня наповнюваність
учнів у класах становить 24,3. Для молодших школярів працюють 4 групи
продовженого дня.
Освітній процес забезпечують 126 педпрацівників: 74 – «спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії», 17 – «спеціаліст І кваліфікаційної категорії», 21 –
«спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії», 12 – «спеціаліст», 1 – «бакалавр», 1 –
«молодший спеціаліст».
Майстрами своєї справи є 9 вчителів-методистів, 51 «старший вчитель». З них
9 нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 3 – нагрудним знаком
«Василь Сухомлинський».
Згідно результатів атестації, атестаційною комісією ІІ рівня у 2019 році
проатестовано 18 педагогічних працівників. Курсову підготовку в Рівненському
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за державним замовленням у
2018-2019 навчальному році пройшло 58 педагогічних працівників.
Педагоги міста удосконалювали свій професійний та кваліфікаційний рівень
шляхом проходження курсової підготовки, самоосвіти, участі в інструктивнометодичних нарадах, обласних нарадах, семінарах, конференціях, онлайн-нарадах,
вебінарах, Інтернет-конференціях.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Освітня стратегія міста спрямована на забезпечення умов функціонування і
розвитку системи освіти, упровадження в життя освітньої реформи держави – Нової
української школи, яка ґрунтується на особистісно орієнтованому підході до навчання
та формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації дитини в
суспільстві.
Мережу початкових класів міста у 2018-2019 навчальному році складали 3
заклади загальної середньої освіти. У 24 класах навчалося 589 учнів, працювало 28
педпрацівників. З 2018-2019 навчального року всі заклади загальної середньої освіти
міста перейшли на новий Державний стандарт початкової освіти, який забезпечує
реалізацію Концепції Нової української школи (НУШ); 154 першокласники закладів
загальної середньої освіти міста почали отримувати якісно нову освіту (у 2019-2020 –
163).
Для успішної реалізації Нової української школи для 48 вчителів, які навчають
учнів перших класів, 3-х заступників директорів з навчальної роботи закладів загальної
середньої освіти міста організовано курси підвищення кваліфікації педагогічних
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працівників. 45 педагогів пройшли онлайн-курс на платформі EdEra для початкових
класів.
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за
програмою «Нова українська школа» у 2019 році за кошти державної субвенції
закуплено ноутбуки для робочого місця вчителя початкових класів – 66200 грн., меблі
для учнів 1-х класів – 199 034 грн., дидактичні матеріали – 71 046 грн.
В початковій школі Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 два
класи працюють над впровадженням педагогічної технології «Росток». Учні 3-В класу
даної школи залучені до участі у Всеукраїнському експерименті «Розумники» (Smart
Kids). В Острозькому навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
4 класи початкової школи продовжують працювати над реалізацією науковопедагогічного проекту «Інтелект України», а з 1 вересня 2019 року такий проект
запроваджено і в Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1.
Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору
Нової української школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 23.03.2018 №283 в усіх закладах загальної середньої освіти міста в кабінетах
початкових класів, шкільних коридорах організовано освітній простір через створення
та обладнання 8 осередків.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Відповідно до Закону України «Про освіту» у 2018/2019 навчальному році у 1011-х класах забезпечено розподіл учнів за профілями навчання: Острозька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1 – української філології профіль (48 учнів), математичний (23
учні); Острозький навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» –
української філології профіль
(30 учнів), історичний (20 учнів); Острозька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – української філології профіль (14 учнів).
Усього у 2018/2019 навчальному році профільним навчанням охоплено 135 учнів, що
становить 82 % від загальної кількості учнів 10-11 класів. Усі учні забезпечені
відповідними підручниками.
В Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 організовано поглиблене
вивчення математики та української мови учням 8-9 класів. Всього 115 (42% від
загальної кількості учнів 8-9 класів усіх закладів освіти).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Державна підсумкова атестація у закладах загальної освіти міста у 2019 році
проводилась відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації,
затвердженого наказом МОН України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.
У 4-х класах атестацію пройшли 157 учнів з української мови та математики, у
9-х класах 129 учнів – з української мови, математики, правознавства, історії України.
68 одинадцятикласників (97%) пройшли державну підсумкову атестацію у формі
зовнішнього незалежного оцінювання, 2 (3%) - складали атестацію в закладах загальної
середньої освіти. Якісний аналіз результатів ДПА у формі ЗНО показав:
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- ДПА з української мови на високому та достатньому рівні склали 33 учні (80 %)
Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, 13 учнів (68 %) Острозького
навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія», 2 учні (25 %)
Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3;
- з математики – 12 учнів (86% з числа учнів, що проходили атестацію з даного
предмета) Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, 3 учні (75%)
Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»;
- з історії України – 25 учнів (86% з числа учнів, що проходили атестацію з
даного предмета) Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, 16 учнів (100%)
Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія», 7 учнів
(88%) Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3;
- з англійської мови – 15 учнів (88% з числа учнів, що проходили атестацію з
даного предмета) Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, 9 учнів (82%)
Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія».
16 березня на базі Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ
ступенів-гімназія» організовано роботу пункту тестування пробного ЗНО – 2019, 23
травня – пунктів проведення ЗНО – 2019 з української мови та літератури (Острозька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 та Острозький навчально-виховний комплекс
«Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»).
У 2019 році учні закладів загальної середньої освіти здобули відповідний рівень
освіти та отримали документи про освіту: 129 учнів 9 класу – свідоцтво про здобуття
базової середньої освіти, 16 із них – свідоцтво з відзнакою (12% від загальної кількості
випускників 9-х класів); 70 учнів 11 класу – свідоцтво про здобуття повної загальної
середньої освіти, 4 (6%) із них нагороджено медаллю за успіхи у навчанні (2 – Золотою
медаллю, 2 – Срібною медаллю).
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Роботу методичної служби у 2018-2019 навчальному році спрямовано на
завершення в закладах загальної середньої освіти міста ІІІ етапу науково-методичної
проблемної теми «Розвиток компетентнісно орієнтованої освіти шляхом формування
інноваційного освітнього середовища, професійних та життєвих компетентностей
учасників педагогічного процесу».
Структурна модель науково-методичної роботи з педагогічними кадрами
реалізувалася на основі моніторингу та аналізу діагностичних карт закладів освіти
через діяльність 15 міських методичних об’єднань, 7 постійно діючих практичних
семінарів, проблемного семінару, творчої майстерні, школи резерву керівних кадрів
«Перспектива» та 4 опорних шкіл.
Упродовж 2018/2019 навчального року методичним кабінетом проведено чотири
засідання науково-методичної ради методичного кабінету, конкурс-ярмарок
педагогічної творчості. Експертною комісією відзначено методичні розробки: Дячук
Т.А., вчителя біології Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (І місце,
номінація «Біологія та екологія»), Ситник І.М., практичного психолога Острозького
навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія» (ІІ місце, номінація
«Практична психологія»), Олішевської О.В., практичного психолога Острозького
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Веселка» (ІІІ місце, номінація
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«Практична психологія») та направлено на обласний етап конкурсу. За підсумками
конкурсу відзначено Дячук Т.А., вчителя біології Острозької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 (ІІІ місце у номінації «Біологія та екологія»).
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У місті на обліку перебуває 42 дитини з особливими освітніми потребами.
З метою реалізації права дітей з особливими потребами на освіту за місцем
проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство в закладах загальної середньої
освіти міста організовано індивідуальну форму навчання для 5 учнів (Острозька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 3 учні, Острозька загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №3 – 2).
В Острозькому навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
функціонує інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина. З 1 вересня 2019 року
такий клас відкрито в Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3, навчається
1 учениця.
Відповідно до статті 20 п.5 Закону України «Про освіту», статті 48 Закону
України «Про загальну середню освіту» (з доповненням п. 3.1), Постанови Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про
інклюзивно-ресурсний центр», з метою належного дотримання права на якісну освіту
дітей з особливими освітніми потребами 31.01.2019 року відкрито Інклюзивноресурсний центр міста Острога (рішення сесії Острозької міської ради від 27 квітня
2018 року № 668 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр
міста Острога» Острозької міської ради Рівненської області»).
У приміщенні закладу здійснено поточний ремонт (використано 5 000 грн. з
міського бюджету), закуплено матеріально-технічне та навчально-методичне
обладнання (субвенція в розмірі 188 918 грн.).
Інклюзивно-ресурсний центр дав змогу батькам дітей із особливими потребами
здійснювати комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в межах міста
Острога та Острозького району (рішення Острозької міської ради від 27.06.2019 від
№ 948 «Про затвердження Договору про співпрацю з обслуговування дітей з
особливими освітніми потребами Острозького району»). Даний центр створений із
метою забезпечення права дітей із особливими освітніми потребами віком від 2 до 18
років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями центру,
надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого
супроводження.
У центрі працює 5 фахівців: директор,
практичний психолог, вчительдефектолог, вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед, які у 2019 році пройшли курси
підвищення кваліфікації в Рівненському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти. В інклюзивно-ресурсному центрі діє три кабінети. 132 дитини
пройшли комплексну оцінку розвитку та перебувають на обліку в ІРЦ. Для 40 із них
надаються корекційно-розвиткові послуги.
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Упродовж 2019 року педагогічними колективами закладів загальної середньої
освіти міста проводилась значна робота щодо пошуку, розвитку і підтримки
обдарованих учнів. У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 17
навчальних предметів взяли участь 60 учнів 8-11 класів закладів загальної середньої
освіти міста. 19 (32%) із них стали переможцями та призерами обласного етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Серед них: І місце
вибороли 2 учні, ІІ місце – 3 учні, ІІІ місце – 14 учнів.
Глибокі знання показали школярі на олімпіаді з історії, основ правознавства,
математики, біології, хімії, англійської мови, української мови, польської мови,
інформаційних технологій.
Одна учениця стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської
молоді України.
Упродовж 2018-2019 навчального року учні закладів загальної середньої освіти
міста стали переможцями обласних етапів конкурсів: з української мови ім. П. Яцика,
мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка, «Об’єднаймося, ж брати мої»,
«Стежинами рідного краю», «Поліська січ», «Поліські пересмішники», «Живи,
Кобзарю, в пам’яті людській», «Моя Батьківщина – Україна», «Юні знавці Біблії».
ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2019 році педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти міста
працювали над впровадженням в освітній процес міської Програми національного
виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, схваленої рішенням сесії Острозької
міської ради від 11 квітня 2008 року № 402. Виховання в закладах загальної середньої
освіти міста Острога здійснювалося за ціннісними ставленнями особистості до
суспільства і держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім’ї,
родини та людей, до себе, природи, праці та мистецтва, які концентрують у собі всі
напрямки національного виховання учнівської молоді. Особливого значення набуває
національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.
Кожна школа має свою чітку систему національно-патріотичного та військовопатрідотичного виховання та стала осередком становлення громадянина-патріота.
Реалізація системи здійснюється в контексті викладання предмета «Захист Вітчизни»,
проведення навчально-польових зборів, участі учнів у міських та обласних військовопатріотичних заходах: міський фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Поліська січ»,
дитячо-юнацька військово-спортивна патріотична гра «Сокіл» («Джура»), вогневі
тренування та стрільби учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти,
фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів України «Нащадки козацької слави»
тощо.
В закладах загальної середньої освіти міста успішно діє учнівське
самоврядування, основним завданням якого є задоволення індивідуальних потреб
учнів, спрямованих, насамперед, на захист їх громадських прав та інтересів, участь у
вирішенні нагальних проблем учнівського колективу.
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В освітньому просторі міста Острога створено безперервну систему правової
освіти та правового виховання. У школах щорічно поновлюються банки даних учнів,
схильних до правопорушень. У 2019 році на облік Острозького відділу поліції ГУНП в
Рівненській області поставлено одного учня Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3.
Адміністраціями закладів загальної середньої освіти міста спільно з ССД
виконкому Острозької міської ради оперативно виявляються сім’ї, які опинилися в
складних життєвих обставинах, в яких виховуються неповнолітні. У 2019 року в банку
даних перебуває 1 сім’я, дитина якої навчається в Острозькій загальноосвітній школі ІІІІ ступенів №3.
В Острозькому навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
в 11 класі навчається 1 внутрішньо переміщена особа з міста Первомайськ Луганської
області. Учениці створено всі умови для здобуття якісної загальної середньої освіти,
забезпечено психолого-педагогічний супровід освітнього процесу.
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Упродовж 2018-2019 навчального року в Острозькій дитячо-юнацькій
спортивній школі функціонувало чотири відділення: баскетбол, волейбол, футбол,
легка атлетика. Освітній процес для 174 вихованців забезпечувало чотири штатних
тренери-викладачі та 2 – сумісники.
Юні спортсмени взяли участь у понад 50 спортивно-масових заходах різних
рівнів: 3 – загальноміські змагання, 7 – обласні, 7 – міжобласні, 12 – всеукраїнські, 2 –
міжнародні.
За результатами змагань вихованці здобули: І місць – 6, ІІ місць – 9, ІІІ місць – 8.
Уже традицією стало проведення змагань всеукраїнського рівня на території
міста Острога, що дає можливість популяризувати не лише певні види спорту, здоровий
спосіб життя, а й наше місто.
Налагоджена широка взаємодія між відділом освіти виконкому Острозької
міської ради, дитячо-юнацькою спортивною школою та вчителями фізичної культури
закладів загальної середньої освіти міста з питань організації спортивно-масової роботи
в позакласний час, організації спартакіади школярів, проведення змагань, турнірів,
естафет, організації суддівства.
У 2018-2019 навчальному році на базі закладів загальної середньої освіти міста
функціонувало 6 оплачуваних гуртків, які фінансувалися за рахунок місцевого
бюджету, займалося 97 учнів (7 %).
ОЗДОРОВЛЕННЯ
Відповідно до «Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на період
до 2022 року» у літній період 2019 року на базі закладів загальної середньої освіти
міста забезпечено роботу трьох пришкільних таборів відпочинку з денним
перебуванням: «Дивосвіт» (Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1),
«Усмішка» (Острозький навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів –
гімназія»), «Добрі друзі» (Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3).
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Відпочинком у пришкільних таборах охоплено 163 учні, з них дітей пільгових
категорій – 125, дітей, які відпочивали у таборах за кошти батьків – 38.
ХАРЧУВАННЯ
Повноцінне раціональне харчування є найважливішою складовою формування
здоров’я дитини, сприяє збереженню здоров’я, розумовій працездатності.
У закладах дошкільної освіти забезпечується триразове харчування дітей, на що
у 2019 році передбачено 708 200 грн. бюджетних коштів, 600 000 грн. заплановано
отримати як батьківську плату. Оплата батьків за харчування дітей не пільгових
категорій становить – 65% від повної вартості.
На харчування учнів закладів загальної середньої освіти виділено 313 500 грн.
Усіма видами харчування охоплено 1307 школярів, що становить 87% від загальної
кількості учнів закладів загальної середньої освіти міста. В Острозькій загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №3 не організовано продаж буфетної продукції, у зв’язку з чим
гарячим харчуванням охоплено лише дітей пільгових категорій. Вартість харчування у
закладах загальної середньої освіти становить 13 грн. в день на одну дитину.
Безкоштовним гарячим харчуванням у закладах освіти забезпечені діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування, діти із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям», діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і
інклюзивних класах, діти-інваліди, діти, батьки яких є учасниками антитерористичної
операції, ветеранами війни – добровольцями, які брали участь у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на сході України та діти осіб, смерть яких
пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, осіб, які постраждали під
час участі у масових акціях громадського протесту. У закладах дошкільної освіти діти з
багатодітних сімей отримують харчування за пільговою знижкою – 50 % від
встановленої для батьків плати.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ З ОСНОВ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНИ ПРАЦІ
Належним чином у закладах освіти міста здійснювалась робота щодо створення
безпечних умов для перебування учасників освітнього процесу.
Адміністраціями закладів освіти вжито заходів щодо безпечного утримання
опалювальних систем, котелень, харчоблоків та інших приміщень.
У всіх освітніх закладах проведено інвентаризацію первинних засобів
пожежогасіння, згідно вимог здійснено заміри опору ізоляції електромереж та
електроустановок, контурів заземлення.
Однак, у зв’язку з недостатнім фінансуванням, проблемою залишається
виконання приписів інспекції з нагляду пожежної та техногенної безпеки ГУ ДСНС
України у Рівненській області щодо дотримання вимог пожежної безпеки (обладнання
приміщень закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією, її ремонт та
обслуговування, придбання та технічне обслуговування вогнегасників, обробка
дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином, ремонт та встановлення
грозозахисту), приписів інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії у Рівненській області щодо дотримання вимог
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експлуатації теплових господарств та електрогосподарств (заміна електролічильників,
ділянок електромереж, ремонт систем електроосвітлення). Загалом потреба закладів
освіти міста в додаткових коштах на виконання заходів з пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту складає близько 545750 грн.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування закладів загальної середньої освіти у 2019 році здійснювалось за
рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів
міського бюджету в сумі 21 261 200 грн. Заробітна плата працівників закладів
загальної середньої освіти складає 86,1%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –
7,5%, продуктів харчування – 1,2%, інші видатки – 5,2%.
Насамперед проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати,
продуктів харчування, оплата комунальних послуг і енергоносіїв. Заборгованості по
виплаті заробітної плати працівникам освітньої галузі не було.
Сім школярів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
отримали одноразову грошову компенсацію на суму 4 900 грн.
Заклади загальної середньої освіти оснащені навчальними комп’ютерними
комплексами, забезпечені високошвидкісними каналами зв’язку та підключенні до
глобальної мережі Інтернет. У всіх закладах освіти функціонує Державна інформаційна
система освіти – ДІСО (http://diso.gov.ua/). Створено розгалужену мережу Web-сторінок
відділу освіти виконкому Острозької міської ради та закладів освіти міста.
Для вирішення завдань в галузі освіти у 2018-2019 навчальному році за кошти
міського бюджету та освітньої субвенції придбано матеріально-технічні цінності:
- у заклади загальної середньої освіти на суму 315 256 грн. (комп’ютерна техніка, меблі,
дидактичний матеріал для НУШ);
- в дитячо-юнацьку спортивну школу на суму 69 522 грн.;
- в інклюзивно-ресурсний центр – 188 918 грн.
У 2019 році надійшли та використано кошти державної субвенції на послуги з
доступу до Інтернету – 55 000 грн., на покращення якості освіти – 206 611 грн., на
підготовку закладів освіти до роботи в умовах Нової української школи – 336 280 грн.
(203 2014 грн. – кошти державного бюджету, 133 076 грн. – міського бюджету).
З метою забезпечення прозорості здійснення закупівель відділ освіти здійснює
закупівлю товарів або послуг через електронну систему «Прозоро».
Згідно статті 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти, відділ освіти
оприлюднюють на своїх Web-сайтах кошторис та фінансовий звіт про надходження та
використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти,
отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
Упродовж 2019 року проведено ремонтні роботи у закладах освіти:
- капітальний ремонт навчального корпусу №1 Острозької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №3 (ремонт спортивної зали) – 843 370 грн.;
- «Поточний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення будівлі школи
№1 за адресою Рівненська область, м. Острог, площа Декабристів, 6А» - 160 000 грн.;
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- капітальний ремонт теплового вузла з встановленням вузла регулювання
споживання теплової енергії приміщення №1 Острозького навчально-виховного
комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» – 117 322 грн.;
- капітальний ремонт теплового вузла з встановленням вузла регулювання
споживання теплової енергії приміщення дошкільного навчального закладу (ясласадок) №2 «Веселка» - 112 275 грн.;
- капітальний
ремонт
внутрішнього
освітлення
з
застосуванням
енергозберігаючих технологій в Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 –
703 000 грн.;
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт:
- Острозької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Острозької міської ради Рівненської області
на вул. Вишенського, 3а в м. Острог Рівненської області (влаштування туалету та
пандуса для МГН);
- внутрішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій
Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 – 24 760 грн.;
- приміщення №2 Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ
ступенів-гімназія» (ремонт даху прибудови) – 60 000 грн.;
- зовнішніх сходових маршів та утеплення стін внутрішніх двориків ДНЗ №2
«Веселка» – 70 000 грн. ;
- фасаду приміщення №2 Острозького навчально-виховного комплексу «Школа
І-ІІІ ступенів-гімназія» (ремонтно-реставраційні роботи фасадів) – 87 678 грн.;
В освітянській галузі існує ряд проблем, які потребують фінансової підтримки:
- відкриття інклюзивної групи в Острозькому ДНЗ (ясла-садок) №1 «Ромашка»
для дитини з особливими освітніми потребами.
- приведення у відповідність до нормативних вимог протипожежного захисту в
закладах освіти (обладнання приміщень закладів освіти автоматичною пожежною
сигналізацією, її ремонт та обслуговування, придбання та технічне обслуговування
вогнегасників, обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином, ремонт та
встановлення грозозахисту);
- виконання приписів інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії у Рівненській області щодо дотримання вимог
експлуатації
теплових
господарств
та
електрогосподарств
(проведення
гідропневматичної промивки трубопроводів тепломереж, заміна електролічильників,
ділянок електромереж, ремонт систем електроосвітлення);
- завершення капітального ремонту будівлі Острозького НВК «Школа І-ІІІ
ступенів-гімназія (спортивний блок);
- капітальний ремонт даху в Острозькому дошкільному навчальному закладі
(ясла-садок) № 2 «Веселка»;
- капітальний ремонт фасаду головного корпусу Острозького НВК «Школа І-ІІІ
ступенів-гімназія»;
- капітальний ремонт фасаду, внутрішніх двориків, пожежних виходів в
Острозькому дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №2 «Веселка»;
- капітальний ремонт КУ «Інклюзивно-ресурсний центр міста Острога»;
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- капітальний ремонт коридорів та сходових кліток Острозької ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1;
- завершення капітального ремонту вхідних тамбурів будівлі Острозької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво начального
корпусу для початкової школи в Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3.
ПІДГОТОВКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСТА
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА РОБОТИ
В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
З метою оцінки готовності закладів освіти міста до нового 20192020 навчального року 15 серпня 2019 року представниками органів міської влади, за
участі працівників окремих служб міста та батьківської громадськості проведено огляд
стану готовності закладів освіти міста до роботи у новому навчальному році.
У закладах загальної середньої освіти належним чином відремонтовано
навчальні кабінети, адміністративні приміщення, їдальні, спортивні зали, коридори,
сходові марші.
Відповідно до вимог підготовлено класні кімнати для учнів 1-х класів, які йдуть
у Нову українську школу: закуплено меблі, навчально-дидактичний матеріал, техніку.
У закладах дошкільної освіти відремонтовано групові кімнати, коридори та
адміністративні приміщення, здійснено благоустрій прилеглої території, частково
поновлено меблі та посуд.
У всіх освітніх закладах якісний поточний ремонт у класних кімнатах та вікових
групах здійснено за активної участі батьків.
Нові кроки в розвитку галузі освіти пов'язані з посиленням ролі місцевих органів
влади, із залученням батьківської громадськості до вирішення назрілих питань.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2020 РІК
•
Спрямовувати роботу педагогічних колективів закладів освіти міста на
створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для
реалізації нових Державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації
навчання, виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх
послуг в умовах Нової української школи.
•
Забезпечити неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України
від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку
та учнів», вжити відповідних заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного
віку різними формами навчання.
•
Відкрити інклюзивну групу в Острозькому ДНЗ (ясла-садок) №1
«Ромашка» для дитини з особливими освітніми потребами.
•
Розширити мережу закладів освіти Острозької територіальної громади.
•
Забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку різними
формами дошкільної освіти.
•
Продовжити роботу зі створення умов для організації інклюзивного
навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти.
•
Створити відповідні умови роботи КУ «Інклюзивно-ресурсний центр
міста Острога», проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей
з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку.
•
Забезпечити науково-методичний супровід організації освітнього процесу
в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновлених програм,
впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
•
На виконання ст. 56 Закону України «Про освіту» забезпечити
безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей із
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям», дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних класах, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції, ветеранами війни – добровольцями, які брали участь у
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та дітей
осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, осіб, які
постраждали під час участі у масових акціях громадського протесту, які навчаються в
закладах дошкільної, загальної середньої освіти.
•
Створити належні умови у закладах та установах освіти для
безперешкодного доступу осіб з особливими освітніми потребами (обмеженими
фізичними можливостями).
•
Продовжити
роботу щодо
поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення закладів та установ освіти; належного санітарного та протипожежного
стану приміщень.
•
Забезпечити умови для створення сучасного освітнього простору,
подальшої інформатизації та комп’ютеризації закладів освіти, впровадження
інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес.
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СІЧЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п

Зміст роботи

1

День куратора

2

Забезпечення участі
учнів закладів загальної
середньої освіти міста в
Ш етапі Всеукраїнських
олімпіадах з навчальних
дисциплін
Забезпечення участі
учнів-членів МАН в ІІ
етапі конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнівської молоді
України
Прийом громадян

3

4

777
5

Організація
інформування про нові
надходження літератури

6

Надання методичної
допомоги учителям, які
атестуються

7

Поповнення Web-сайту
відділу освіти

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Відповідальни
й за
виконання
Працівники
відділу освіти

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
Наказ управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністр
ації

08.01

02-31.01

Н.Рачук

Положення про
Всеукраїнський
конкурс-захист
науково –
дослідницьких
робіт МАН
Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької
міської ради на
2018/2019
навчальний рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
План роботи
відділу освіти
виконкому

25-31.01

Н.Рачук

Визначені
дні

Л.Кухарук
С.Олійник

До 31.01

І. Кравчук

До 31.01

Н.Маліванчук
Методисти

Упродовж
місяця

А.Бойко
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Відмітки
про
виконання

Острозької
міської ради
на 2020 рік
ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п
1

2

3

4

5

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Нарада з працівниками
відділу освіти з питань
планування і підведення
підсумків роботи

Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
Інструктивно-методична План роботи
нарада з керівниками
відділу освіти
закладів та установ
виконкому
освіти з питань охорони
Острозької
праці
міської ради
на 2020 рік
Проведення
План роботи
інструктивно-методичної методичного
наради з заступниками
кабінету відділу
директорів з виховної
освіти
роботи.
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
Проведення
План роботи
інструктивно-методичної методичного
наради з завідувачами та кабінету відділу
вихователямиосвіти
методистами закладів
виконкому
дошкільної освіти
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
Організація та
План роботи
проведення постійно
методичного
діючого практичного
кабінету відділу
семінару вчителів
освіти
іноземних мов із теми
виконкому
«Формування
Острозької
комунікативної
міської ради на
компетентності учнів
2019/2020
засобами інтерактивних
навчальний рік
технологій на уроках
англійської та польської
мов».
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Термін
виконання
Щопонеділка

Відповідальн
ий за
виконання
Л.Кухарук

До 25.01

О.Опольський

10.01

І.Юрчук

16.01

Т.Слободян

31.01

І.Кравчук

Відмітки
про
виконання

6

Організація та
проведення постійно
діючого практичного
семінару для вчителів
початкових класів із
теми «Реалізація
компетентнісного
підходу в навчанні
молодших школярів
шляхом впровадження
інтегративно-діяльнісних
технологій в
навчальному процесі».

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

31.01

І.Юрчук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Хід виконання рішення
Острозької міської ради
від 27.06.2018 №713«Про

Рішення
Острозької
міської ради від

До 05.01

Відповідальн
ий за
виконання
С.Олійник

міську Програму зайнятості
населення міста Острога на
2018-2022 роки»

27.06.2018 №713
«Про міську
Програму
зайнятості
населення міста
Острога на 20182022 роки»

Хід виконання рішення
виконкому Острозької
міської ради від
21.05.2013 №64 «Про нову
редакцію заходів щодо
виконання Указу
Президента України від
07.02.2008 року
№109/2008 «Про
першочергові заходи
щодо забезпечення
реалізації та гарантування
конституційного права на
звернення до органів
місцевого
самоврядування»

Рішення
виконкому
Острозької
міської ради від
21.05.2013 №64
«Про нову
редакцію заходів
щодо виконання
Указу
Президента
України від
07.02.2008 року
№109/2008 «Про
першочергові
заходи щодо
забезпечення
реалізації та
гарантування
конституційного
права на
звернення до
органів
місцевого
самоврядування

До 01.01

Ю. Климчук

19

Відмітки
про
виконання

»

3

Хід виконання рішення
Острозької міської ради
від 25.01.2019 №856 «Про
Програму розвитку освіти
міста Острога на 20192021 роки»

4

Хід виконання рішення
виконкому Острозької
міської ради від
06.04.2015 №49 «Про
організацію роботи із
забезпечення соціальної
адаптації демобілізованих
осіб»

5

Хід виконання заходів,
спрямованих на
попередження дитячого
дорожньо-транспортного
травматизму

6

Звіт виробничого і
невиробничого
травматизму

Рішення
Острозької
міської ради від
25.01.2019 №856
«Про Програму
розвитку освіти
міста Острога на
2019-2021 роки»
Рішення
виконкому
Острозької
міської ради від
06.04.2015 №49
«Про
організацію
роботи із
забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Розпорядження
голови
облдержадмініст
рації від
19.10.2018 №721
«Про Обласну
цільову
програму
підвищення
рівня безпеки
дорожнього руху
в Рівненській
області на
період до 2020
року», лист
управління
освіти і науки
від 06.11.2018
№3983-02/0109/18
Статистична
звітність

20

До 20.01

С.Олійник

До 01.01

О.Опольський

До 01.01

О.Опольський

До 10.01

О.Опольський

7

Хід виконання спільного
наказу управління освіти і
науки та управління
охорони здоров’я
Рівненської
облдержадміністраціївід
03.04.2013 №112/259
«Про вдосконалення
медичного
обслуговування учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів»

8

Хід виконання Міської
комплексної програми
соціальної підтримки
учасників
антитерористичної
операції та осіб, які брали
участь у здійсненні
заходів із забезпечення
національної безпеки і
оборони, відсічі і
стримування збройної
агресії Російської
Федерації в Донецькій та
Луганській областях,
забезпеченні їх
здійснення, на 2019-2022
роки
Про виконання заходів
щодо проведення
обов’язкових
профілактичних медичних
оглядів

9

10

Звіт за формою 2-ФК

Наказ
До 05.01
управління
освіти і науки та
управління
охорони
здоров’я
Рівненської
облдержадмініст
раціївід
03.04.2013
№259 «Про
вдосконалення
медичного
обслуговування
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів»
Рішення
До 25.01
Острозької
міської ради від
26.04.2019 №913
«Про Міську
комплексну
програму
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичн
ої операції на
2019-2022 роки»

О.Опольський

Лист управління
освіти і науки
рівненської
облдержадмініст
рації від
31.01.2013
№496-07в/0109/13
Спільний наказ
управління з
питань молоді та
спорту та
управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадмініст
рації

До 05.01

О.Опольський

До 20.01

Т.Слободян

21

І.Юрчук
О.Опольський

11

Статистична інформація
Державна
про функціонування
статистична
закладів дошкільної освіти звітність
у 2019 році.

До 25.01

Т.Слободян

12

Хід виконання міської
програми військовопатріотичного виховання
та підготовки молоді до
служби в Збройних Силах
України та інших
військових формуваннях
на 2016-2020 роки

Рішення
Острозької
міської ради від
25.12.2015 №36

До 20.01

Т.Слободян

13

Інформація «Про хід
виконання заходів міської
Програми зайнятості
населення міста Острога
на 2018-2022 роки»

До 05.01

С.Олійник

14

Інформація «Про
організацію роботи з
повідомленнями про
порушення вимог Закону
України «Про запобігання
корупції» у виконавчому
комітеті Острозької
міської ради»

Рішення
Острозької
міської ради від
27.06.2018 №
713 «Про міську
Програму
зайнятості
населення міста
Острога на 20182022 роки
Розпорядження
міського голови
від 30.03.2018
№47-р«Про
організацію
роботи з
повідомленнями
про порушення
вимог Закону
України «Про
запобігання
корупції» у
виконавчому
комітеті
Острозької
міської ради»

До 05.01

С.Олійник

15

Інформація «Про план на
2018-2020 роки із
реалізації Стратегії
розвитку Рівненської
області на період до 2020
року»

Доручення
До 05.01
міського голови
від 18.12.2017
№5625/01-1017«Про план на
2018-2020 роки
із реалізації
Стратегії
розвитку
Рівненської
області на період
до 2020 року»

С.Олійник

22

16

Інформація про зайнятість
і працевлаштування
громадян, що мають
додаткові гарантії у
сприянні
працевлаштуванню

Закон України
«Про основи
соціальної
захищеності
інвалідів в
Україні» ч.1
ст.19

До 30.01

Ю. Климчук

17

Повідомлення про зміну
облікових даних

Постанова
До 05.01
Кабінету
Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про
затвердження
Порядку
організації та
ведення
військового
обліку
призовників і
військовозобов’я
заних»

Ю. Климчук

18

Інформація щодо
виконання протокольного
рішення Координаційної
ради з питань
впровадження реформи у
сфері освіти

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадмініст
рації від
10.06.2019
№вих.-214202/01-09/19

До 05.01

С.Олійник

19

Інформація «Про
використання субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
надання підтримки особам
з особливими освітніми
потребами»

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадмініст
рації від
29.03.2019
№вих.-117611/01-09/19

До 03.01

С.Олійник

23

20

21

Хід виконання рішення
сесії Острозької міської
ради від 19.02.2019 №21
«Про план заходів з
реалізації стратегії
інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та
впровадження
довгострокових рішень
щодо внутрішнього
переміщення на період до
2020 року у місті Острозі»

Хід виконання рішення
сесії Острозької міської
ради від 20.11.2018 №195
«Про стратегічний план
дій з реформування
системи інституційного
догляду і виховання дітей
у місті Острозі на 20182026 роки»

Рішення сесії
Острозької
міської ради від
19.02.2019 №21
«Про план
заходів з
реалізації
стратегії
інтеграції
внутрішньо
переміщених
осіб та
впровадження
довгострокових
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2020
року у місті
Острозі»
Рішення сесії
Острозької
міської ради від
20.11.2018 №195
«Про
стратегічний
план дій з
реформування
системи
інституційного
догляду і
виховання дітей
у місті Острозі
на 2018-2026
роки»

24

До 02.01

С.Олійник

До 10.01

С.Олійник

22

Хід виконання наказу
управління освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
01.11.2018 №410 «Про
затвердження заходів з
виконання плану дій з
реформування системи
інституційного догляду і
виховання дітей в
Рівненській області на
2018-2026 роки

Наказ
управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадмініст
рації від
01.11.2018 №410
«Про
затвердження
заходів з
виконання плану
дій з
реформування
системи
інституційного
догляду і
виховання дітей
в Рівненській
області на 20182026 роки

До 10.01

С.Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Про організацію та
забезпечення роботи у
відділі освіти
виконкому Острозької
міської ради та у
підвідомчих закладах
освіти щодо звернень
громадян
Про стан виконавської
дисципліни та
організації виконання
завдань, визначених
актами і дорученнями
Президента України,
Кабінету Міністрів
України, голови
Рівненської ОДА,
міського голови,
реагування на запити і
звернення народних
депутатів України та
депутатів Острозької
міської ради за 2019 рік

Обґрунтуванн
я заходу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

21.01 -31.01

Ю.Климчук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

21.01 -31.01

С.Олійник

25

Відмітки
про
виконання

ЛЮТИЙ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Забезпечення участі
школярів міста в ІІІ
етапі Всеукраїнських
олімпіад з базових
дисциплін
Забезпечення плану
комплектування
слухачами навчальнометодичного центру
цивільного захисту та
безпеки
життєдіяльності

Положення про
Всеукраїнські
олімпіади,
турніри,
конкурси
Перспективний
план навчання
керівників та
педагогічних
працівників
закладів освіти у
навчальнометодичному
центрі
цивільного
захисту та
безпеки
життєдіяльності
Рівненської
області
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

3

Проведення Дня
куратора в
підвідомчих закладах
освіти

4

Прийом громадян

5

Вивчення системи
роботи педагогічних
працівників, які
атестуються на
присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічного звання
«старший учитель»,
«вчитель-методист»,
«вихователь-

Термін
виконання

26

Відповідальни
й за виконання

До 19.02

Н.Рачук

Упродовж
місяця

О.Опольський

04.02

Працівники
відділу освіти

Визначені дні

Л.Кухарук
С.Олійник

До 28.02

Головні
спеціалісти,
методисти
методичного
кабінету

Відмітки
про
виконання

методист»,
«практичний
психолог-методист»,
«педагог-організаторметодист»,«керівник
-гуртка-методист»
ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Відповідальни
й за виконання

1

Нарада з
працівниками відділу
освіти з питань
планування і
підведення підсумків
роботи

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Щопонеділка

Л.Кухарук

2

Колегія відділу освіти
виконкому Острозької
міської ради

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

25.02

Л.Кухарук

1. Про хід виконання
рішень засідання
колегії відділу освіти
від 24.12.2019.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

2. Про організацію та
забезпечення роботи
у відділі освіти
виконкому
Острозької міської
ради, у підвідомчих
закладах та установах
освіти щодо звернень
громадян.

Н.Рачук

Ю.Климчук

27

Відмітки
про
виконання

3. Про стан
виконавської
дисципліни та
організації виконання
завдань, визначених
актами і дорученнями
Президента України,
Кабінету Міністрів
України, голови
Рівненської ОДА,
міського голови,
реагування на запити
і звернення народних
депутатів України та
депутатів Острозької
міської ради за 2019
рік.
4. Про звіт директора
Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний
центр міста Острога»
щодо діяльності центру.

3

4

Організація та
проведення
педагогічного
вернісажу для класних
керівників закладів
загальної середньої
освіти міста з теми
«Інноваційні аспекти
діяльності класного
керівника»
Засідання науковометодичної ради
методичного кабінету

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

С.Олійник

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

О.Обуховська

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020навчал
ьний рік

Упродовж
місяця

І.Юрчук

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

14.02

Н.Маліванчук

28

5

6

7

8

Організація та
проведення конкурсуярмарку педагогічної
творчості у
номінаціях:
«Управління
освітою», «Методична
робота з
педагогічними
кадрами», «Робота з
обдарованими
учнями», «Виховна
робота», «Українська
мова та література»,
«Іноземна мова»,
«Зарубіжна
література», «Історія»,
«Основи
правознавства».
Організація та
проведення постійно
діючого практичного
семінару для
педагогічних
працівників, які
працюють із
обдарованими учнями
«Психологопедагогічні аспекти
формування успішної
особистості педагога,
який працює з
обдарованими дітьми»
Фестиваль показових
уроків

Наказ відділу
07.02
освіти від
30.08.2019 №96н/в «Про
організацію
науковометодичної
роботи з
керівними та
педагогічними
кадрами м.
Острога в
2019/2020
навчальному
році»

Н.Маліванчук,
працівники
відділу освіти

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

До 28.02

Н.Рачук

До 28.02

Н.Маліванчук,
методисти

Презентація досвіду
роботи «А я роблю це
так» (для
педпрацівників, які
атестуються на
присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічного звання

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

28.02

Головні
спеціалісти,
методисти

29

9

10

«старший учитель»,
«учитель-методист»,
«виховательметодист», «педагогорганізаторметодист»,
«практичний
психолог-методист»,
«керівник гурткаметодист»).
Вивчення системи
роботи вихователів
закладів дошкільної
освіти, які
атестуються на
присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічного звання
«виховательметодист», «учительметодист»,
«практичний
психолог-методист»,
«керівник гурткаметодист»
Організація та
проведення тижня
педагогічної
майстерності в
закладах дошкільної
освіти

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

До 28.02

Н.Маліванчук,
Т.Слободян

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

10-21.02

Н.Маліванчук
Т.Слободян
І.Юрчук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Хід виконання
Програми розвитку
фізичної культури і
спорту в місті Острозі
на період до 2020
року
Хід виконання
Міського плану
заходів щодо
зміцнення

Рішення
Острозької
міської ради від
24.11.2017 №528

До 15.02

Т.Слободян

Рішення
виконавчого
комітету
Острозької

10.02

О.Опольський

30

Відповідальни
й за виконання

Відмітки
про
виконання

національної єдності,
консолідації
українського
суспільства та
підтримки ініціатив
громадськості у
зазначеній сфері»

3

Інформація про
виконання плану
заходів щодо
забезпечення дітей
високоякісними
продуктами
харчування
вітчизняного
виробництва

4

Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»

5

Хід виконання листа
Міністерства освіти і
науки України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»

міської ради від
17.07.2018 №120
«Про міський
план заходів
щодо зміцнення
національної
єдності,
консолідації
українського
суспільства та
підтримки
ініціатив
громадськості у
зазначеній
сфері»
План заходів
щодо
забезпечення
дітей
високоякісними
продуктами
харчування
вітчизняного
виробництва
затверджений
головою РОДА
від 30.11.2012
(відповідно до
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від
07.11.1012
№865-р)
Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про
затвердження
положення про
інклюзивноресурсний
центр» від
12.07.2018 №545
Лист
Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання
інформації про
створення
інклюзивного-

До 15.02

О.Опольський

До 05.02

І.Кравчук

До 08.02

І.Кравчук

31

6

7

8

9

ресурсних
центрів» від
18.05.2018
№1/9-324
Хід виконання
Рішення
До 25.02
Міської комплексної
Острозької
програми соціальної
міської ради від
підтримки учасників
26.04.2019 №913
антитерористичної
«Про Міську
операції та осіб, які
комплексну
брали участь у
програму
здійсненні заходів із
соціальної
забезпечення
підтримки
національної безпеки і учасників
оборони, відсічі і
антитерористичн
стримування збройної ої операції на
агресії Російської
2019-2022 роки»
Федерації в Донецькій
та Луганській
областях,
забезпеченні їх
здійснення, на 20192022 роки
Хід виконання
Рішення
До 30.02
рішення виконкому
виконкому
Острозької міської
Острозької
ради «Про
міської ради від
організацію роботи із 06.04.2015 №49
забезпечення
«Про
соціальної адаптації
організацію
демобілізованих осіб» роботи із
забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Повідомлення про
Постанова
До 05.02
зміну облікових даних Кабінету
Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про
затвердження
Порядку
організації та
ведення
військового
обліку
призовників і
військовозобов’я
заних»
Хід виконання
Рішення
До 15.02
32

І.Юрчук
О.Опольський

О.Опольський

Ю.Климчук

Т.Слободян

рішення виконкому
Острозької міської
ради від 24.11.2017
№528 «Про Програму
розвитку фізичної
культури і спорту в
місті Острозі на
період до 2020 року

виконкому
Острозької
міської ради від
24.11.2017 №528
«Про Програму
розвитку
фізичної
культури і
спорту в місті
Острозі на
період до 2020
року

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п
1.

Зміст роботи
Про
створення
інклюзивного
простору в закладах
загальної
середньої
освіти для дітей з
особливими освітніми
потребами

Обґрунтування
заходу
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Термін
виконання
18-28.02

33

Відповідальни
й за виконання
І.Кравчук

Відмітки
про
виконання

БЕРЕЗЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Відповідальний за
виконання

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
Організація
Перспективний
проходження
план навчання
навчання у сфері
керівників та
цивільного захисту
педагогічних
працівниками закладів працівників
та установ освіти
закладів освіти
у навчальнометодичному
центрі
цивільного
захисту та
безпеки
життєдіяльності
Рівненської
області

03.03

Працівники відділу
освіти

Упродовж
місяця

О.Опольський

3

Прийом громадян

Визначені дні

Л. Кухарук
С.Олійник

4

Контроль за
реєстрацією учасників
зовнішнього
незалежного
оцінювання – 2020

До 24.03

І.Юрчук

1

2

День куратора у
підвідомчих закладах
освіти

Термін
виконання

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
Щорічний наказ
МОН України
«Про зовнішнє
незалежне
оцінювання
навчальних
досягнень осіб,
які виявили
бажання
вступати до ВНЗ
України»

34

Відмітки
про
виконання

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

Нарада з
працівниками відділу
освіти з питань
планування і
підведення підсумків
роботи

Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік

Щопонеділка

Л. Кухарук

2

Нарада з керівниками
закладів освіти

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

10.03

Л.Кухарук

1. Про хід виконання
протокольних
доручень наради від
12.11.2019 року.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Н.Рачук

2. Про створення
інклюзивного
простору в закладах
загальної
середньої
освіти для дітей з
особливими освітніми
потребами.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

І.Кравчук

3

Організація та
проведення
педагогічного
вернісажу для класних
керівників
«Інноваційні аспекти
діяльності класного
керівника в сучасних
умовах»

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

До 20.03

І.Юрчук

4

Організація та
проведення постійно
діючого практичного

План роботи
методичного
кабінету відділу

17.03

І.Юрчук

35

Відмітки
про
виконання

5

семінару заступників
директорів з виховної
роботи, педагогіворганізаторів та
класних керівників з
теми «Розвиток
особистості,
формування її
основних компетенцій
шляхом
переорієнтації
процесу виховання на
використання
потенційних творчих
можливостей в
інноваційній
діяльності педагогіввиховників»

освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

Проведення наради з
керівниками закладів
дошкільної та
загальної середньої
освіти щодо
обговорення проектів
навчальних планів на
2020/2021 навчальний
рік

План роботи
відділу освіти на
2020 рік

До 31.03

36

Л.Кухарук
С.Олійник
Методисти

Організація та
проведення засідань
міських
методичних
об’єднань:
- вчителів біології,
хімії,
природознавства та
основ здоров’я;
- вчителів
математики,
інформатики;
- вчителів суспільних
предметів;
- вчителів художньоестетичного циклу;
- вчителів
української мови та
літератури;
- вчителів фізики;
- вчителів фізичної
культури, предмета
«Захист Вітчизни»,
тренерів ДЮСШ;
- вчителів трудового
навчання,
(технологій);
- вчителів географії;
- практичних
психологів,
соціальних
педагогів;
- вчителів іноземних
мов;
- шкільних
бібліотекарів;
- вчителів початкової
школи;
- вчителів зарубіжної
літератури;
- педагогічних
працівників
закладів дошкільної
освіти.

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

Упродовж
місяця

37

Н.Маліванчук
Методисти

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

1

Про виконання Плану
заходів з реалізації
національної стратегії
у сфері прав людини
на період до 2020
року

2

Хід виконання
доручення заступника
міського голови від
10.05.2015 №2103/0110-16 «Про План
заходів щодо
виконання в області
пропозицій та
рекомендацій
Міжвідомчої
координаційної
комісії»

3

Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
13.09.2017
№3194-08/0109/17
Доручення
заступника
міського голови
від 10.05.2015
№2103/01-10-16
«Про План
заходів щодо
виконання в
області
пропозицій та
рекомендацій
Міжвідомчої
координаційної
комісії»
Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про
затвердження
положення про
інклюзивноресурсний
центр» від
12.07.2018 №545

4

Хід виконання листа
Міністерства освіти і
науки України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

До 10.03

О.Опольський

До 05.03

С. Олійник

До 05.03

І.Кравчук

Лист
До 08.03
Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання
інформації про
створення
інклюзивногоресурсних
центрів» від
18.05.2018 №1/9324

І.Кравчук

38

Відмітки
про
виконання

5

6

7

Хід виконання листа
управління освіти і
науки Рівненської
облдержадміністрації
щодо профілактики
грипу та гострих
респіраторних
вірусних інфекцій

Лист управління До 30.03
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
31.03.2014
№1311-07в/0109/14 щодо
профілактики
грипу та гострих
респіраторних
вірусних
інфекцій серед
учасників
освітнього
процесу
Хід виконання
Рішення
До 25.03
Міської комплексної
Острозької
програми соціальної
міської ради від
підтримки учасників
26.04.2019 №913
антитерористичної
«Про Міську
операції та осіб, які
комплексну
брали участь у
програму
здійсненні заходів із
соціальної
забезпечення
підтримки
національної безпеки і учасників
оборони, відсічі і
антитерористичн
стримування збройної ої операції на
агресії Російської
2019-2022 роки»
Федерації в Донецькій
та Луганській
областях,
забезпеченні їх
здійснення, на 20192022 роки
Хід виконання
Рішення
До 30.03
рішення виконкому
виконкому
Острозької міської
Острозької
ради «Про
міської ради від
організацію роботи із 06.04.2015 №49
забезпечення
«Про
соціальної адаптації
організацію
демобілізованих осіб» роботи із
забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»

39

О.Опольський

І.Юрчук
О.Опольський

О.Опольський

8

Хід виконання
Обласної цільової
програми підвищення
рівня безпеки
дорожнього ружу в
Рівненській області на
період до 2020 року

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
06.11.2018
№3983-02/0109/18

До 30.03

О.Опольський

9

Про виконання
цільової програми
підвищення рівня
безпеки дорожнього
руху в м.Острозі на
період до 2020 року

Рішення
До 20.03
Острозької
міської ради від
21.12.2018 №838
«Про цільову
програму
підвищення
рівня безпеки
дорожнього руху
в м.Острозі на
період до 2020
року»

О.Опольський

10

Інформування про
технічну
інвентаризацію
захисних споруд
цивільного захисту,
які належать до сфери
управління МОН

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
22.04.2019
№1486-02/0109/19

О.Опольський

12

Повідомлення про
зміну облікових даних

Постанова
До 05.03
Кабінету
Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про
затвердження
Порядку
організації та
ведення
військового
обліку
призовників і
військовозобов’я
заних»

До 18.03

40

Ю.Климчук

13

Хід виконання
рішення сесії
Острозької міської
ради від 19.02.2019
№21 «Про план
заходів з реалізації
стратегії інтеграції
внутрішньо
переміщених осіб та
впровадження
довгострокових
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2020 року у
місті Острозі»

Рішення сесії
Острозької
міської ради від
19.02.2019 №21
«Про план
заходів з
реалізації
стратегії
інтеграції
внутрішньо
переміщених
осіб та
впровадження
довгострокових
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2020
року у місті
Острозі»

До 29.03

С. Олійник

14

Хід виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 26.01.2018 №43
«Про затвердження
плану заходів на 20182029 роки із
запровадження
концепції реалізації
державної середньої
освіти «Нова
українська школа»

Розпорядження
голови
облдержадмініст
рації від
26.01.2018 №43
«Про
затвердження
плану заходів на
2018-2029 роки
із
запровадження
концепції
реалізації
державної
середньої освіти
«Нова
українська
школа»

До 24.03

С. Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п
1

Зміст роботи
Про
координацію
роботи
з
питань
дотримання
антикорупційного
законодавства
у
відділі
освіти,

Обґрунтування
заходу
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Термін
виконання
17.03 – 27.03

41

Відповідальний
за виконання
С.Олійник

Відмітки
про
виконання

2

закладах та установах
освіти
Про організацію та
забезпечення
психологопедагогічного
супроводу в закладах
освіти

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

10.03-20.03

І.Кравчук

КВІТЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п
1

2

3

4

5

Зміст роботи
Проведення Дня
куратора в
підвідомчих
закладах освіти

Обґрунтування
заходу

Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
Контроль за
План роботи
організацією та
відділу освіти
проведенням
виконкому
військово-польових
Острозької
зборів та практичних міської ради
занять з основ
на 2020 рік
медичних знань
Вивчення з кадровим План роботи
резервом ведення
відділу освіти
ділової документації виконкому
у закладах загальної Острозької
середньої освіти
міської ради
на 2020 рік
Прийом громадян
Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
Підготовка
План роботи
прогнозованих даних відділу освіти
щодо охоплення
виконкому
оздоровленням та
Острозької
відпочинком дітей у міської ради
літній період 2020
на 2020 рік
року

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

07.04

Працівники
відділу освіти

До 30.04

Т.Слободян

До 26.04

Ю. Климчук

Визначені дні

Л. Кухарук

До 24.04

О.Опольський

42

Відмітки
про
виконання

6

Інструктивнометодична нарада з
адміністраціями
закладів загальної
середньої освіти
щодо закінчення
навчального року та
проведення
державної
підсумкової
атестації у 2019/2020
навчальному році

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

До 28.04

С.Олійник

7

Здійснення
аналітичного
опрацювання
надходжень до
фонду

До 30.04

І.Кравчук

8

Узагальнення
результатів
діагностики щодо
визначення рівня
готовності дітей 6-ти
річного віку до
навчання у школі

30.04

І.Кравчук

9

Проведення аналізу
та узагальнення
результатів щодо
реалізації науковометодичної
проблемної теми
«Розвиток
компетентісно
орієнтованої освіти
шляхом формування
інноваційного
освітнього
середовища,
професійних та
життєвих
компетентностей
учасників
педагогічного
процесу»

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020навчаль
ний рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

01-10.04

Н.Маліванчук

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
43

№
з/п

Зміст роботи

1

Нарада з
працівниками
відділу освіти і з
питань планування і
підведення підсумків
роботи

2

Колегія відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради
1. Про хід виконання
рішення засідання
колегії відділу освіти
від 25.02.2020.
2.Про координацію
роботи з питань
дотримання
антикорупційного
законодавства
у
відділі
освіти,
закладах
та
установах освіти.
3.Про організацію та
забезпечення
психологопедагогічного
супроводу
в
закладах освіти.
4. Про завершення
роботи з реалізації
науково-методичної
проблемної теми
«Розвиток
компетентісно
орієнтованої освіти
шляхом формування
інноваційного
освітнього
середовища,
професійних та
життєвих
компетентностей
учасників

Обґрунтування
заходу
Регламент
роботи відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Щопонеділка

Л. Кухарук

28.04

Л.Кухарук

Н.Рачук

С.Олійник

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

І.Кравчук

План роботи над
науковометодичною
проблемною
темою

Н.Маліванчук

44

Відмітки
про
виконання

педагогічного
процесу».
5.Про звіт директора
Острозького
дошкільного
начального закладу
(ясла-садок) №2
«Веселка» щодо
реалізації
повноважень в галузі
дошкільної освіти.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Т.Угрин

3

Засідання міської
атестаційної комісії

Л.Кухарук

4

Інструктивнометодична нарада з
заступниками
директорів з
виховної роботи.

5

Засідання науковометодичної ради
методичного
кабінету

Наказ
відділу 02.04
освіти
виконкому
Острозької
міської ради від
17.09.2019
№106-н/в «Про
утворення
атестаційної
комісії
відділу освіти
»
План роботи
02.04
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
План роботи
10.04
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

45

І.Юрчук

Н.Маліванчук

6

Інструктивнометодична нарада
з вчителями:
- біології, хімії,
основ здоров’я та
природознавства;
- математики,
інформатики;
- суспільних
предметів;
- художньоестетичного
циклу;
- української мови
та літератури;
- фізики;
- фізичної культури,
предмета «Захист
Вітчизни»,
тренерів ДЮСШ;
- трудового
навчання,
(технологій);
- географії;
- іноземних мов;
- початкової школи;
- зарубіжної
літератури.

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

Упродовж
місяця

Н.Маліванчук
Методисти

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п
1

Зміст роботи
Хід виконання
розпорядження
міського голови
№442 від 12.10.2018
«Про проведення
Дня довкілля»

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Розпорядження
міського голови

26.04

46

Відповідальний
за виконання
Н. Рачук

Відмітки
про
виконання

3

4

5

6

7

Хід виконання листа
управління освіти і
науки Рівненської
облдержадміністрації від 31.01.2013
№496-07в/0109/13щодо
проведення
обов’язкових
профілактичних
медичних оглядів
школярів
Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»

Лист управління
До 05.04
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від 31.01.2013
№496-07в/01-09/13
щодо проведення
обов’язкових
профілактичних
медичних оглядів
школярів

О.Опольський

Постанова
До 02.04
Кабінету Міністрів
України «Про
затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»
від 12.07.2018
№545
Хід виконання листа Лист Міністерства
До 05.04
Міністерства освіти і освіти і науки
науки України
України «Щодо
«Щодо надання
надання інформації
інформації про
про створення
створення
інклюзивногоінклюзивногоресурсних центрів»
ресурсних центрів»
від 18.05.2018
№1/9-324
Інформація «Про хід Рішення Острозької До 05.04
виконання заходів
міської ради від
міської Програми
27.06.2018 № 713
зайнятості населення «Про міську
міста Острога на
Програму
2018-2022 роки»
зайнятості
населення міста
Острога на 20182022 роки

І.Кравчук

Інформація «Про
організацію роботи з
повідомленнями про
порушення вимог
Закону України
«Про запобігання
корупції» у
виконавчому
комітеті Острозької
міської ради»

С.Олійник

Розпорядження
міського голови від
30.03.2018 №47-р

47

01.04

І.Кравчук

С.Олійник

8

9

10

11

Інформація «Про
план на 2018-2020
роки із реалізації
Стратегії розвитку
Рівненської області
на період до 2020
року»
Хід виконання
Міської комплексної
програми соціальної
підтримки учасників
антитерористичної
операції та осіб, які
брали участь у
здійсненні заходів із
забезпечення
національної безпеки
і оборони, відсічі і
стримування
збройної агресії
Російської Федерації
в Донецькій та
Луганській областях,
забезпеченні їх
здійснення, на 20192022 роки
Хід виконання
рішення виконкому
Острозької міської
ради «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної адаптації
демобілізованих
осіб»
Повідомлення про
зміну облікових
даних

Доручення
міського голови від
18.12.2017
№5625/01-10-17

01.04

С.Олійник

Рішення Острозької До 25.04
міської ради від
26.04.2019 №913
«Про Міську
комплексну
програму
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної
операції на 20192022 роки»

І.Юрчук
О.Опольський

Рішення виконкому До 30.04
Острозької міської
ради від 06.04.2015
№49 «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Постанова
До 05.04
Кабінету Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про затвердження
Порядку організації
та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов*яза
них»

О.Опольський

48

Ю. Климчук

12

Інформація щодо
виконання
протокольного
рішення
Координаційної
ради з питань
впровадження
реформи у сфері
освіти

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністра
ції від 10.06.2019
№вих.-2142-02/0109/19

До 05.04

С.Олійник

13

Інформація «Про
використання
субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
підтримки особам з
особливими
освітніми
потребами»

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністра
ції від 29.03.2019
№вих.-1176-11/0109/19

До 05.04

С.Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п
1

2

Зміст роботи
Про участь у ІІ
етапі школярів міста
та результативність
участі у ІІІ етапі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
з навчальних
дисциплін у 20192020 навчальному
році
Про стан підготовки
до проведення
державної
підсумкової атестації
в закладах загальної
середньої освіти
міста

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

03-12.04

Н.Рачук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

До 24.04

С.Олійник

49

Відмітки
про
виконання

ТРАВЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

1

Проведення Дня
куратора у
підвідомчих
закладах

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2018 рік

2

Організація роботи
пришкільних
таборів відпочинку
на базі закладів
освіти міста
Прийом громадян

План роботи відділу До 31.05
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

О.Опольський

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
Наказ Міністерства
освіти і науки
України від
14.04.2008 № 319,
вимоги Закону
України «Про
боротьбу з
корупцією»
Розпорядження
голови облдержадміністрації від
31.10.2001 №706
«Про Почесну
грамоту обласної
державної
адміністрації»,
рішення сесії
Острозької міської
ради від 28.12.2012
№381 «Про
Почесну грамоту
Острозької міської
ради та Подяку
Острозького
міського голови»

Визначені
дні

Л. Кухарук
С.Олійник

До 25.06

С.Олійник

До 17.05

Ю. Климчук

3

4

Робота з
підготовки, видачі
документів про
базову загальну
середню освіту та
повну загальну
середню освіту

5

Підготовка
матеріалів щодо
нагородження
педпрацівників за
підсумками
2019/2020
навчального року

Термін
виконання
05.05

50

Відповідальний
за виконання
Працівники
відділу освіти

Відмітки
про
виконання

Узагальнення
даних моніторингу
рівнів вихованості
учнів за ціннісними
ставлення міської
Програми
національного
виховання
учнівської молоді
на 2008-2020 роки
Підготовка
аналітичного та
статистичного
звітів про
діяльність
психологічної
служби міста за
2019/2020
навчальний рік
Проведення
інструктивнометодичної наради
з адміністраціями,
які відповідають за
індивідуальну
форму навчання

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

До 15.05

І.Юрчук

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

До 29.05

І.Кравчук

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

14.05

С.Олійник

9

Аналіз потреби в
кадрах
психологічної
служби міста

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

До 29.05

І.Кравчук

10

Надання
методичних
рекомендацій щодо
організації роботи в
оздоровчо-літній
період в закладах
дошкільної освіти

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

До 20.05

Т.Слободян

6

7

8

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п
1

Зміст роботи
Нарада з
працівниками
відділу освіти з
питань планування і

Обґрунтування
заходу
Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому

Термін
виконання
Щопонеділка

51

Відповідальний
за виконання
Л. Кухарук

Відмітки
про
виконання

підведення підсумків острозької
роботи
міської ради на
2020 рік
2

Нарада з
План роботи
керівниками закладів відділу освіти
освіти міста
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
1. Про хід виконання
протокольних
доручень наради від
10.03.2020 року.

3

4

5

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
2. Про участь у ІІ
План роботи
етапі школярів міста відділу освіти
та результативність
виконкому
участі у ІІІ етапі
Острозької
Всеукраїнських
міської ради
учнівських олімпіад на 2020 рік
з навчальних
дисциплін у 20192020 навчальному
році.
Проведення
План роботи
інструктивнометодичного
методичної наради з кабінету відділу
працівниками
освіти
психологічної
виконкому
служби
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

12.05

Інструктивнометодична нарада з
керівниками
закладів загальної
середньої освіти
міста з питань
проведення
державної
підсумкової атестації
Проведення
інструктивної
наради з
керівниками
пришкільних таборів
відпочинку

Л.Кухарук

Н.Рачук

Н.Рачук

19.05

І.Кравчук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

12.05

С.Олійник

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

До 17.05

О.Опольський

52

6

7

Науково-методична
рада методичного
кабінету

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
Організація та
План роботи
проведення постійно методичного
діючого семінару
кабінету відділу
вчителів фізичної
освіти
культури з теми з
виконкому
теми «Упровадження Острозької
«CoolGames» на
міської ради на
уроках фізичної
2019/2020
культури».
навчальний рік

15.05

Н.Маліванчук

18.05

Т.Слободян

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

1

Звіт про стан
навчання та
працевлаштування
учнів 9, 11 класів

2

Лист управління
освіти і науки
РОДА №01-05/022542 «Про щорічні
терміни і форми
звіту про стан
навчання та
працевлаштування
учнів 9, 11 класів»
Розпорядження
міського голови від
24.11.2018 №106р
«Про затвердження
плану заходів щодо
проведення на
території міста
робіт з озеленення
та благоустрою
парків, скверів
тощо»

Хід виконання
розпорядження
міського голови від
24.11.2018 №128р
«Про затвердження
плану заходів щодо
проведення на
території міста
робіт з озеленення
та благоустрою
парків, скверів
тощо»
Хід виконання
Наказ МОН
Плану заходів
України від
Міністерства освіти 08.08.2017 №1127
і науки України
щодо розвитку
психологічної

3

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

20.05

С.Олійник

20.05

Н.Рачук

До 10.05

І.Кравчук

53

Відмітки
про
виконання

служби системи
освіти України на
період до 2020 року
4

Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»

5

Хід виконання
листа Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»

6

Хід виконання
Указу Президента
України «Про
заходи щодо
створення
сприятливих умов
для забезпечення
соціальної,
медичної та
трудової
реабілітації
інвалідів»
Хід виконання
листа управління
освіти і науки
Рівненської
обласної державної
адміністрації щодо
від 20.01.2017
№255-02/01-09/17
щодо кількості
осіб, які звернулись
з Автономної
Республіки Крим

7

Постанова
Кабінету Міністрів
України «Про
затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»
від 12.07.2018
№545
Лист Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»
від 18.05.2018
№1/9-324
Указ Президента
України «Про
заходи щодо
створення
сприятливих умов
для забезпечення
соціальної,
медичної та
трудової
реабілітації
інвалідів»

До 02.05

І.Кравчук

До 08.05

І.Кравчук

До 15.05

І.Кравчук

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
обласної державної
адміністрації від
20.01.2017 №25502/01-09/17 щодо
кількості осіб, які
звернулись з
Автономної
Республіки Крим

До 19.05

С.Олійник

54

8

9

10

Хід виконання
Міської
комплексної
програми
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної
операції та осіб, які
брали участь у
здійсненні заходів
із забезпечення
національної
безпеки і оборони,
відсічі і
стримування
збройної агресії
Російської
Федерації в
Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні їх
здійснення, на
2019-2022 роки
Хід виконання
рішення виконкому
Острозької міської
ради «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»

Рішення
Острозької міської
ради від 26.04.2019
№913 «Про Міську
комплексну
програму
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної
операції на 20192022 роки»

До 25.04

І.Юрчук
О.Опольський

Рішення виконкому До 30.05
Острозької міської
ради від 06.04.2015
№49 «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»

О.Опольський

Повідомлення про
зміну облікових
даних

Постанова
До 05.05
Кабінету Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про затвердження
Порядку організації
та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов’яза
них»

Ю.Климчук

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам

55

№
з/п
1

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Надання
методичної
допомоги
керівникам
закладів освіти з
питань організації
оздоровлення та
активного
відпочинку дітей в
літній період 2020
року

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

Термін
виконання
До 25.05

Відповідальний
за виконання

Відмітки
про
виконання

О.Опольський

ЧЕРВЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п

Зміст роботи

1

День куратора в
підвідомчих закладах
освіти

2

Забезпечення контролю
за організацією
відпочинку дітей в
пришкільних таборах на
базі закладів освіти
міста

3

Хід проведенням
державної підсумкової
атестації у 9-х класах
закладів загальної
середньої освіти

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Регламент і
02.06
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
Рішення
До 30.06
Острозької
міської ради від
27.04.2018 №666
«Про міську
програму
оздоровлення та
відпочинку дітей
на період до 2022
року»
Порядок
01.06-14.06
проведення
державної
підсумкової
атестації
(затверджено
наказом
Міністерства
освіти і науки
України № 1369
від 07 грудня 2018
56

Відповідальний
за виконання
Працівники
відділу освіти

О.Опольський

С.Олійник

Відмітки
про
виконання

4

Проведення огляду –
конкурсу на кращу
організацію виховної
роботи у пришкільних
таборах відпочинку

5

Вибірковий контроль
щодо організації та
підготовки закладів
освіти до нового
навчального року

6

Інвентаризація
бібліотечного фонду
підручників у закладах
загальної середньої
освіти
Прийом громадян

7

8

Звітування керівників
закладів освіти:
- Острозька
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №1;
- Острозький навчальновиховний комплекс
«Школа І-ІІІ ступенівгімназія;
- Острозька
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №3;
- Острозький
дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №1
«Ромашка»;
- Острозький
дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №2
«Веселка»

року)
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
Наказ
Міністерства
освіти і науки
України
Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
Наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
23.03.2005 №178
«Про
затвердження
примірного
положення про
звітування
керівників
дошкільних,
загальноосвітніх
та професійнотехнічних
навчальних
закладів перед
педагогічним
колективом та
громадськістю»

57

До 18.06

О.Опольський

Упродовж
місяця

О.Опольський
А.Бойко

До 25.06

І.Кравчук

Визначені
дні

Л. Кухарук
С.Олійник

Упродовж
місяця

Л.Кухарук
С.Олійник
С.Олійник

С.Олійник
О.Опольський

О.Опольський

9

Робота з підготовки,
видачі документів про
повну та базову загальну
середню освіту Золотих
та Срібних медалей

Наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
14.04.2008 № 319,
вимоги Закону
України «Про
боротьбу з
корупцією»

До 26.06

С.Олійник

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

1

Нарада з працівниками
відділу освіти з питань
планування і підведення
підсумків роботи

Щопонеділка Л. Кухарук

2

Інструктивно-методична
нарада з керівниками
закладів освіти з питань
підготовки закладів
освіти до нового
навчального року
Інструктивно-методична
нарада з працівниками
дитячо-юнацької
спортивної школи щодо
проведення аналізу
роботи за 2019/2020
навчальний рік та
перспективи розвитку на
2020/2021 навчальний
рік
Інструктивно-методична
нарада з заступниками
директорів з виховної
роботи та педагогами
організаторами щодо
методичного
забезпечення виховного
процесу в закладах
загальної середньої
освіти у 2020/2021
навчальному році

Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

3

4

58

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

До 15.06

О.Опольський
А.Бойко

04.06

Т.Слободян

ІІ тиждень

І.Юрчук

Відмітки
про
виконання

5

«Круглий стіл» із
заступниками директорів
з навчальної роботи
щодо планування роботи

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2019/2020
навчальний рік

ІІ тиждень

Н.Маліванчук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п

Зміст роботи

1

Про виконання Плану
заходів з реалізації
національної стратегії у
сфері прав людини на
період до 2020 року

2

Хід виконання
доручення заступника
міського голови від
10.05.2015 №2103/01-1016 «Про План заходів
щодо виконання в
області пропозицій та
рекомендацій
Міжвідомчої
координаційної комісії»

3

Хід виконання Міської
комплексної програми
соціальної підтримки
учасників
антитерористичної
операції та осіб, які
брали участь у
здійсненні заходів із
забезпечення
національної безпеки і
оборони, відсічі і
стримування збройної
агресії Російської
Федерації в Донецькій та
Луганській областях,
забезпеченні їх

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Лист управління До 05.06
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
13.09.2017№319
4-08/01-09/17
Доручення
До 05.06
заступника
міського голови
від 10.05.2015
№2103/01-10-16
«Про План
заходів щодо
виконання в
області
пропозицій та
рекомендацій
Міжвідомчої
координаційної
комісії»
Рішення
До 25.04
Острозької
міської ради від
26.04.2019 №913
«Про Міську
комплексну
програму
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичн
ої операції на
2019-2022 роки»

59

Відповідальний
за виконання
О.Опольський

С.Олійник

І.Юрчук
О.Опольський

Відмітки
про
виконання

здійснення, на 2019-2022
роки
4

5

6

7

8

Хід виконання рішення
виконкому Острозької
міської ради «Про
організацію роботи із
забезпечення соціальної
адаптації
демобілізованих осіб»

Рішення
виконкому
Острозької
міської ради від
06.04.2015 №49
«Про
організацію
роботи із
забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Звіт про хід літнього
Щорічний наказ
оздоровлення та
управління
охоплення активним
освіти і науки
відпочинком дітей
Рівненської
м. Острога у 2020 році
обласної
державної
адміністрації
«Про
організацію
літнього
оздоровлення та
відпочинку
дітей»
Хід виконання Обласної Лист управління
програми поліпшення
освіти і науки
стану безпеки, гігієни
Рівненської
праці та виробничого
облдержадмісередовища на 2019-2023 ністрації від
роки
22.05.2019
№1930-10/0109/19
Інформування про
Лист управління
технічну інвентаризацію освіти і науки
захисних споруд
Рівненської
цивільного захисту, які
облдержадміналежать до сфери
ністрації від
управління МОН
22.04.2019
№1486-02/0109/19
Хід виконання заходів
Лист управління
Національного плану
освіти і науки
управління відходами
Рівненської
облдержадміністрації від
05.08.2019
№2796-10/0109/19
60

До 30.06

О.Опольський

До 06.06

О.Опольський

До 25.06

О.Опольський

До 18.03

О.Опольський

До 30.06

О.Опольський

9

Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження положення
про інклюзивноресурсний центр»

10

Хід виконання листа
Міністерства освіти і
науки України «Щодо
надання інформації про
створення інклюзивногоресурсних центрів»

11

Хід виконання заходів з
реалізації обласної
комплексної програми
профілактики
правопорушень та
боротьби із злочинністю
на 2016 – 2020 р.р.
Хід виконання плану
заходів МОН України
щодо протидії торгівлі
людьми на період до
2020 року
Повідомлення про зміну
облікових даних

12

13

Постанова
До 05.06
Кабінету
Міністрів
України «Про
затвердження
положення про
інклюзивноресурсний
центр» від
12.07.2018 №545
Лист
До10.06
Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання
інформації про
створення
інклюзивногоресурсних
центрів» від
18.05.2018 №1/9324
Наказ УОіН від
До 05.06
20.05.2016 №317

І.Кравчук

Наказ МОН
України від
08.04.2016 №405

До 10.06

І.Кравчук

Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про
затвердження
Порядку
організації та
ведення
військового
обліку
призовників і
військовозобов*
язаних»

До 05.06

Ю.Климчук

61

І.Кравчук

І.Юрчук

14

Хід виконання рішення
сесії Острозької міської
ради від 19.02.2019 №21
«Про план заходів з
реалізації стратегії
інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та
впровадження
довгострокових рішень
щодо внутрішнього
переміщення на період
до 2020 року у місті
Острозі»

Рішення сесії
Острозької
міської ради від
19.02.2019 №21
«Про план
заходів з
реалізації
стратегії
інтеграції
внутрішньо
переміщених
осіб та
впровадження
довгострокових
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2020
року у місті
Острозі»

До 24.06

С.Олійник

15

Хід виконання
розпорядження голови
облдержадміністрації від
26.01.2018 №43 «Про
затвердження плану
заходів на 2018-2029
роки із запровадження
концепції реалізації
державної середньої
освіти «Нова українська
школа»

Розпорядження
голови
облдержадмініст
рації від
26.01.2018 №43
«Про
затвердження
плану заходів на
2018-2029 роки
із
запровадження
концепції
реалізації
державної
середньої освіти
«Нова
українська
школа»

До 24.06

С.Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п
1

Зміст роботи
Стан і якість
оздоровлення та
відпочинку дітей у 2020
році

Обґрунтування
заходу
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Термін
виконання
Упродовж
місяця

62

Відповідальний
за виконання
О.Опольський

Відмітки
про
виконання

ЛИПЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Зміст роботи
Аналіз стану
викладання базових
дисциплін в закладах
загальної середньої
освіти міста

Обґрунтування
заходу

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
Вибірковий
План роботи
контроль щодо стану відділу освіти
підготовки закладів
виконкому
освіти до нового
Острозької
навчального року
міської ради
на 2020 рік
Аналіз виробничого і Типове
невиробничого
положення про
травматизму серед
розслідування та
учнів і працівників
облік нещасних
за ІІ квартал та
випадків,
І півріччя 2020 року професійних
захворювань і
аварій на
підприємствах, в
установах і
організаціях
Здійснення
План роботи
контролю за
відділу освіти
роботою закладів
виконкому
освіти щодо
Острозької
підготовки до нового міської ради
навчального року та на 2020 рік
осінньо-зимового
періоду
Узагальнення
План роботи
матеріалів про
відділу освіти
результати
виконкому
проведення
Острозької
державної
міської ради
підсумкової атестації на 2020 рік
Підготовка
План роботи
методичних
відділу освіти
рекомендацій щодо
виконкому
викладання базових
Острозької
дисциплін у
міської ради
2020/2021
на 2020 рік
навчальному році

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Упродовж
місяця

Працівники
відділу оcвіти

Упродовж
місяця

О.Опольський
А.Бойко

До 03.07

О.Опольський

Упродовж
місяця

А.Бойко
О.Опольський

До 31.07

С.Олійник

Упродовж
місяця

Працівники
відділу освіти

63

Відмітки
про
виконання

7

Прийом громадян

Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік

Визначені
дні

Л. Кухарук
С.Олійник

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п
1

Зміст роботи

Нарада з
працівниками
відділу освіти і з
питань планування і
підведення
підсумків роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

Відповідальний
за виконання

Відмітки
про
виконання

Щопонеділка Л. Кухарук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п

Зміст роботи

1

Звіт виробничого і
невиробничого
травматизму за
ІІ квартал
2020 року

2

Хід виконання
заходів щодо
забезпечення
проведення
щорічних
профілактичних
медичних оглядів
школярів
Звіт щодо
інвентаризації
шкільних бібліотек
Хід виконання
плану міських
заходів щодо
неінфекційних
захворювань для
досягнення цілей
сталого розвитку в
місті Острозі

3

4

Обґрунтування заходу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Типове положення про До 03.07
розслідування та облік
нещасних випадків,
професійних
захворювань і аварій на
підприємствах, в
установах і
організаціях
Лист управління освіти До 05.07
і науки РОДА №49607в/01-09/13 від
31.01.2013 щодо
проведення щорічних
профілактичних
медичних оглядів
школярів
Державна статзвітність До 12.07

О.Опольський

Рішення виконкому
Острозької міської
ради від 18.06.2019
№97 «Про
затвердження плану
міських заходів щодо
неінфекційних
захворювань для

О.Опольський

До 05.07

64

О.Опольський

І.Кравчук

Відмітки
про
виконання

5

6

7

досягнення цілей
сталого розвитку в
місті Острозі»
Звіт про хід
Щорічний наказ
літнього
управління освіти і
оздоровлення та
науки Рівненської
охоплення
обласної державної
активним
адміністрації «Про
відпочинком дітей
організацію літнього
м. Острога у 2020
оздоровлення та
році
відпочинку дітей»
Хід виконання
Постанова Кабінету
постанови Кабінету Міністрів України
Міністрів України
«Про затвердження
«Про затвердження положення про
положення про
інклюзивно-ресурсний
інклюзивноцентр» від 12.07.2018
ресурсний центр»
№545
Хід виконання
Лист Міністерства
листа Міністерства освіти і науки України
освіти і науки
«Щодо надання
України «Щодо
інформації про
надання інформації створення
про створення
інклюзивногоінклюзивногоресурсних центрів» від
ресурсних центрів» 18.05.2018 №1/9-324

8

Інформація «Про
хід виконання
заходів міської
Програми
зайнятості
населення міста
Острога на 20182022 роки»

Рішення Острозької
міської ради від
27.06.2018 № 713 «Про
міську Програму
зайнятості населення
міста Острога на 20182022 роки

9

Інформація «Про
Розпорядження
організацію роботи міського голови від
з повідомленнями
30.03.2018 №47-р
про порушення
вимог Закону
України «Про
запобігання
корупції» у
виконавчому
комітеті Острозької
міської ради»

65

До 06.07

О.Опольський

До 05.07

І.Кравчук

До 08.07

І.Кравчук

До 05.07

О.Олійник

01.07

С.Олійник

10

11

12

13

Інформація «Про
план на 2018-2020
роки із реалізації
Стратегії розвитку
Рівненської області
на період до 2020
року»
Хід виконання
Міської
комплексної
програми
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної
операції та осіб, які
брали участь у
здійсненні заходів
із забезпечення
національної
безпеки і оборони,
відсічі і
стримування
збройної агресії
Російської
Федерації в
Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні їх
здійснення, на
2019-2022 роки
Хід виконання
рішення виконкому
Острозької міської
ради «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Хід виконання пп
9.5,9.6 Заключних
положень
Територіальної
угоди на 2018-2020
роки

Доручення міського
голови від 18.12.2017
№5625/01-10-17

01.07

С.Олійник

Рішення Острозької
міської ради від
26.04.2019 №913 «Про
Міську комплексну
програму соціальної
підтримки учасників
антитерористичної
операції на 2019-2022
роки»

До 25.01

І.Юрчук
О.Опольський

Рішення виконкому
Острозької міської
ради від 06.04.2015
№49 «Про організацію
роботи із забезпечення
соціальної адаптації
демобілізованих осіб»

До 30.07

О.Опольський

Лист виконкому
Острозької міської
ради від 11.06.2018
№вих-2123/01-15-18

До 10.07

Ю. Климчук

66

14

Повідомлення про
зміну облікових
даних

Постанова Кабінету
До 05.07
Міністрів України від
07.12.2016 №921 «Про
затвердження Порядку
організації та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов’язаних»

Ю. Климчук

15

Інформація щодо
виконання
протокольного
рішення
Координаційної
ради з питань
впровадження
реформи у сфері
освіти

Лист управління освіти
і науки Рівненської
облдержадміністрації
від 10.06.2019 №вих.2142-02/01-09/19

До 05.07

С.Олійник

16

Інформація «Про
використання
субвенції з
державного
бюджету місцевим
бюджетам на
надання підтримки
особам з
особливими
освітніми
потребами»

Лист управління освіти
і науки Рівненської
облдержадміністрації
від 29.03.2019 №вих.1176-11/01-09/19

До 03.07

С.Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п
1

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Про підготовку
закладів освіти міста
до нового
навчального року та
осінньо-зимового
періоду

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

67

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

До 30.07

О.Опольський

Відмітки
про
виконання

СЕРПЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

Підготовка
Методичні
методичних
рекомендації МОН
рекомендацій щодо
України
викладання базових
дисциплін у 2019/2020
навчальному році

До 20.08

Працівники
відділу освіти

2

Моніторинг стану
готовності закладів
освіти до нового
навчального року

До 28.08

А.Бойко
О.Опольський

3

Аналіз роботи
закладів освіти міста з
охорони праці

До 31.08

О.Опольський

4

Аналіз стану
оздоровлення та
відпочинку дітей у
2020 році

До 10.08

О.Опольський

5

Контроль за роботою
закладів освіти щодо
заготівлі овочів і
фруктів на осінньозимовий період
Аналіз вступу до вузів
випускників закладів
загальної середньої
освіти міста

До 28.08

О.Опольський

До 27.08

С.Олійник

До 27.08

С.Олійник

Визначені
дні

Л. Кухарук
С.Олійник

До 30.08

І.Кравчук

6

7

8

9

Зведення оперативних
даних щодо
працевлаштування
випускників 9, 11
класів 2020 року
Прийом громадян

Складання річного
плану роботи
психологічної служби
міста на 2020/2021

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2019 рік
Типове положення
про організацію
роботи з охорони
праці
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2019 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
68

Відмітки
про
виконання

навчальний рік

10

11

Складання плану
спортивно-масових і
військовопатріотичних заходів
серед дітей,
учнівської молоді та
педагогічних
працівників закладів
освіти міста на
2020/2021 навчальний
рік
Опрацювання
нормативно-правових
документів
Міністерства освіти і
науки України щодо
організованого
початку навчального
року, викладання
навчальних дисциплін
у 2020/2021
навчальному році,
ведення шкільної
документації,
критеріїв оцінювання
знань учнів та ін.

Острозької міської
ради на 2018/2019
навчальний рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020/2021
навчальний рік

Нормативноправові документи
Міністерства освіти
і науки України

До 31.08

Т.Слободян

До 28.08

Працівники
відділу освіти,
методичного
кабінету

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п
1

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Нарада з
працівниками
відділу освіти з
питань планування і
підведення підсумків
роботи

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

Щопонеділка

69

Відповідальний
за виконання
Л. Кухарук

Відмітки
про
виконання

2

3

Організація та
проведення
серпневих засідань
міських методичних
об’єднань:
- вчителів біології,
хімії, основ здоров’я
та природознавства;
- вчителів
математики,
інформатики;
- вчителів суспільних
предметів;
- вчителів художньоестетичного циклу;
- вчителів української
мови та літератури;
- вчителів фізики;
- вчителів фізичної
культури, предмета
«Захист Вітчизни»,
тренерів ДЮСШ;
- вчителів трудового
навчання,
(технологій);
- вчителів географії;
- практичних
психологів,
соціальних
педагогів;
- вчителів іноземних
мов;
- шкільних
бібліотекарів;
- вчителів початкової
школи;
- вчителів зарубіжної
літератури;
педагогічних
працівників закладів
дошкільної освіти.
Науково-методична
рада методичного
кабінету

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

21, 26, 27.08

Н.Маліванчук,
методисти

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

28.08

Н.Маліванчук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання
70

Відповідальний
за виконання

Відмітки
про
виконання

1

2

3

4

Звіт про хід літнього
оздоровлення та
охоплення активним
відпочинком дітей
м. Острога у 2020
році

Щорічний наказ
управління освіти і
науки Рівненської
обласної державної
адміністрації «Про
організацію
літнього
оздоровлення та
відпочинку дітей»
Хід виконання
Постанова
постанови Кабінету
Кабінету Міністрів
Міністрів України
України «Про
«Про затвердження
затвердження
положення про
положення про
інклюзивноінклюзивноресурсний центр»
ресурсний центр»
від 12.07.2018
№545
Хід виконання листа Лист Міністерства
Міністерства освіти і освіти і науки
науки України
України «Щодо
«Щодо надання
надання інформації
інформації про
про створення
створення
інклюзивногоінклюзивногоресурсних центрів»
ресурсних центрів»
від 18.05.2018
№1/9-324
Хід виконання
Рішення Острозької
Міської комплексної міської ради від
програми соціальної 26.04.2019 №913
підтримки учасників «Про Міську
антитерористичної
комплексну
операції та осіб, які
програму
брали участь у
соціальної
здійсненні заходів із підтримки
забезпечення
учасників
національної безпеки антитерористичної
і оборони, відсічі і
операції на 2019стримування
2022 роки»
збройної агресії
Російської Федерації
в Донецькій та
Луганській областях,
забезпеченні їх
здійснення, на 20192022 роки

71

До 10.08

О.Опольський

До 05.08

І.Кравчук

До 08.08

І.Кравчук

До 25.01

І.Юрчук
О.Опольський

5

Хід виконання
рішення виконкому
Острозької міської
ради «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної адаптації
демобілізованих
осіб»

6

Повідомлення про
зміну облікових
даних

Рішення виконкому До 30.08
Острозької міської
ради від 06.04.2015
№49 «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Постанова
До 05.08
Кабінету Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про затвердження
Порядку організації
та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов'язаних»

О.Опольський

Ю.Климчук

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п

Зміст роботи

1

Проведення огляду
стану готовності
закладів освіти до
нового 2020/2021
навчального року

2

Про стан організації
та
забезпечення
дотримання чинного
законодавства
з
питань охорони праці,
пожежної безпеки та
виробничої санітарії у
закладах та установах
освіти
Про стан готовності
закладів освіти до
початку
нового
навчального року та
осінньо-зимового
періоду

3

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Рішення виконкому
Острозької міської
ради.
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

18.08

О.Опольський
А.Бойко

27.08–04.09

О.Опольський

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

До 31.08

А.Бойко
О.Опольський

72

Відмітки
про
виконання

ВЕРЕСЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

1

Стан організації
індивідуальної форми
навчання в закладах
загальної середньої
освіти

До 07.09

С.Олійник

2

Стан організації
інклюзивного
навчання в закладах
освіти

До 07.09

І.Кравчук

3

Укладення
статистичної
звітності з питань
діяльності денних
закладів загальної
середньої освіти (ф.ф.
№ЗНЗ-1, 76-РВК)

До 10.09,
До 17.09

С.Олійник

4

Формування мережі
класів та контингенту
учнів закладів
загальної середньої
освіти на 2020-2021
навчальний рік
День куратора в
підвідомчих закладах

Положення
про індивідуальну
форму здобуття
загальної середньої
освіти, затверджено
наказом МОН
України від
10.07.2019N 955
«Про внесення змін
до наказу
Міністерства освіти
і науки України від
12 січня 2016 року
N 8»
Постанова КМУ від
15.08.2011 №827
«Про затвердження
Порядку
організації
інклюзивного
навчання у
загальноосвітніх
навчальних
закладах» із
змінами внесеними
Постановою КМ
України №588 від
09.08.2017
План роботи
управління освіти і
науки Рівненської
обласної державної
адміністрації на
2019 рік,
Наказ МОН від
27.08.2018 №936
Закони України
«Про освіту», «Про
загальну середню
освіту»

До 05.09

С.Олійник

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому

01.09

Працівники
відділу освіти

5

Термін
виконання

73

Відповідальний
за виконання

Відмітки
про
виконання

6

7

8

9

10

11

Забезпечення
охоплення навчанням
дітей і підлітків
шкільного віку
закладами загальної
середньої освіти
згідно з закріпленими
за ними територіями
обслуговування
Здійснення контролю
щодо підготовки
закладів освіти до
осінньо-зимового
періоду

Аналіз заготівлі
сільськогосподарської
продукції на зимовий
період закладами
дошкільної освіти
міста
Здійснення контролю
за проходженням
медогляду
працівниками закладів
освіти

Погодження
тарифікаційних
списків закладів
загальної середньої та
дошкільної освіти
Забезпечення
виконання плану
заїзду на навчання
осіб керівного складу
цивільного захисту в
навчально-

Острозької міської
ради на 2020 рік
Інструкція з обліку
дітей і підлітків
шкільного віку

До 11.09

І.Юрчук

Наказ управління
освіти і науки
Рівненської
обласної державної
адміністрації «Про
підготовку
матеріальнотехнічної бази
закладів та установ
освіти до роботи в
новому
навчальному році
та в осінньозимовий період»
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

Упродовж
місяця

А.Бойко

Упродовж
місяця

О.Опольський

Щорічний графік
здійснення
профілактичних
медичних оглядів
працівників
закладів освіти
міста,
затверджений
головним лікарем
Острозької ЦРЛ
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
Перспективний
план навчання осіб
керівного складу
цивільного захисту
та інших
управлінських

До 04.09

О.Опольський

До 05.09

Л.Кухарук

До 30.09

О.Опольський

74

методичний центр
цивільного захисту та
безпеки
життєдіяльності
Рівненської області

12

13

14

Проведення
передплати
періодичних фахових
видань на ІІІ квартал
2020 року
Укладання
статистичної
звітності про стан
навчання та
працевлаштування
випускників 9, 11
класів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Підготовка матеріалів
щодо нагородження
педпрацівників до
професійного свята

15

Аналіз забезпечення
учнів підручниками

16

Аналіз планів роботи
практичних
психологів,
соціальних педагогів
закладів освіти на
2020/2021 навчальний
рік та їх погодження
Аналіз потреби в
кадрах психологічної
служби міста

17

18

Аналіз надання
батьками згод щодо
здійснення

кадрів і фахівців в
навчальнометодичному
центрі цивільного
захисту та безпеки
життєдіяльності
Рівненської області
у 2020 році
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністра
ції від 05.09.2005
№01-05/02-2542

До 05.09

І.Кравчук

До 10.09
До 20.09

С.Олійник

Наказ МОН
25-27.09
України від
13.07.2007 №605
«Про затвердження
Положення про
відомчі
заохочувальні
відзнаки
Міністерства освіти
і науки України»
План роботи
До 05.09
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
До 05.09
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2019 рік

Ю. Климчук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому

До 19.09

І.Кравчук

До 26.09

І.Кравчук

75

І.Кравчук

І.Кравчук

19

психологічного
супроводу їхніх дітей
Поновлення єдиного
соціального паспорта
закладів дошкільної
освіти

20

Аналіз навчальних
планів закладів
загальної середньої
освіти

21

Аналіз плану роботи
Острозької дитячоюнацької спортивної
школи на 2020/2021
навчальний рік та
його погодження

22

Підготовка матеріалів
щодо нагородження
педпрацівників до
професійного свята

Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020/2021
навчальний рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020/2021
навчальний рік
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністра
ції

До 13.09

Т.Слободян

До 05.09

Л.Кухарук
С.Олійник

До 04.09

Т.Слободян

До 25.09

Ю. Климчук

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Нарада з
працівниками відділу
освіти з питань
планування і
підведення підсумків
роботи
Нарада з керівниками
закладів освіти

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

Щопонеділка

Відповідальни
й за
виконання
Л. Кухарук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

08.09

Л.Кухарук

1. Про хід виконання
протокольних
доручень наради від
12.05.2020 року.

76

Н.Рачук

Відмітки
про
виконання

3

2.Про стан готовності
закладів освіти до
початку нового
навчального року та
осінньо-зимового
періоду.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

О.Опольський
А.Бойко

3. Про стан організації
та забезпечення
дотримання чинного
законодавства з
питань охорони праці,
пожежної безпеки та
виробничої санітарії у
закладах та установах
освіти.
Проведення
інструктивнометодичної наради з
працівниками
психологічної служби

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

О.Опольський

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

До 19.09

І.Кравчук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

1

Звіт ЗНЗ –1

Держстатзвітність

До 10.09

Відповідальни
й за
виконання
С.Олійник

2
3

Звіт 76-РВК
Про виконання Плану
заходів з реалізації
національної стратегії
у сфері прав людини
на період до 2020
року

До 17.09
До 10.09

С.Олійник
О.Опольський

4

Хід виконання
спільного наказу
управління освіти і
науки та управління
охорони здоров’я
РОДА від 03.04.2013
№112/259 «Про
вдосконалення
медичного
обслуговування учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів»

Держстатзвітність
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
13.09.2017 №319408/01-09/17
Спільний наказ
управління освіти і
науки та
управління
охорони здоров’я
РОДА від
03.04.2013
№112/259 «Про
вдосконалення
медичного
обслуговування
учнів
загальноосвітніх

До 15.09

О.Опольський

77

Відмітки
про
виконання

5

6

Оперативна
інформація про стан
навчання та
працевлаштування
учнів 9, 11 класів
Подача статистичного
звіту про кількість
дітей шкільного віку,
ф-77-РВК

7

Звіт про стан
навчання та
працевлаштування
учнів 9, 11 класів

8

Хід виконання
доручення заступника
міського голови від
10.05.2015 №2103/0110-16 «Про План
заходів щодо
виконання в області
пропозицій та
рекомендацій
Міжвідомчої
координаційної
комісії»
Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»

9

навчальних
закладів»
Лист управління
освіти і науки
РОДА від 05. 09.
2005 № 01-05/022542
Постанова
Кабінету Міністрів
України від
13.09.2017 №684
«Про затвердження
Порядку ведення
обліку дітей
шкільного віку та
учнів».
Лист управління
освіти і науки
РОДА №01-05/022542 «Про щорічні
терміни і форми
звіту про стан
навчання та
працевлаштування
учнів 9, 11 класів»
Доручення
заступника
міського голови від
10.05.2015
№2103/01-10-16
«Про План заходів
щодо виконання в
області пропозицій
та рекомендацій
Міжвідомчої
координаційної
комісії»
Постанова
Кабінету Міністрів
України «Про
затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»
від 12.07.2018
№545

78

До 10.09

С.Олійник

До 25.09

І.Юрчук

До 20.09
До 30.09

С.Олійник

До 05.09

С.Олійник

До 05.09

І.Кравчук

10

Інформація «Про хід
виконання заходів
міської Програми
зайнятості населення
міста Острога на
2018-2022 роки»

Рішення Острозької До 30.09
міської ради від
27.06.2018 № 713
«Про міську
Програму
зайнятості
населення міста
Острога на 20182022 роки»

С.Олійник

11

Інформація «Про
організацію роботи з
повідомленнями про
порушення вимог
Закону України «Про
запобігання корупції»
у виконавчому
комітеті Острозької
міської ради»

Розпорядження
міського голови від
30.03.2018 №47-р

30.09

С.Олійник

12

Інформація «план на
2018-2020 роки із
реалізації Стратегії
розвитку Рівненської
області на період до
2020 року»
Хід виконання листа
Міністерства освіти і
науки України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»

Доручення
міського голови від
18.12.2017
№5625/01-10-17

30.09

С.Олійник

13

14

Лист Міністерства
До 05.09
освіти і науки
України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»
від 18.05.2018
№1/9-324
Хід виконання
Рішення Острозької До 25.09
Міської комплексної
міської ради від
програми соціальної
26.04.2019 №913
підтримки учасників
«Про Міську
антитерористичної
комплексну
операції та осіб, які
програму
брали участь у
соціальної
здійсненні заходів із
підтримки
забезпечення
учасників
національної безпеки і антитерористичної
оборони, відсічі і
операції на 2019стримування збройної 2022 роки»
агресії Російської
Федерації в Донецькій
та Луганській
областях,
забезпеченні їх
79

І.Кравчук

І.Юрчук
О.Опольський

15

16

17

18

19

здійснення, на 20192022 роки
Хід виконання
рішення виконкому
Острозької міської
ради «Про
організацію роботи із
забезпечення
соціальної адаптації
демобілізованих осіб»
Хід виконання
Обласної програми
поліпшення стану
безпеки, гігієни праці
та виробничого
середовища на 20192023 роки
Інформування про
технічну
інвентаризацію
захисних споруд
цивільного захисту,
які належать до сфери
управління МОН
Хід виконання заходів
Національного плану
управління відходами

Повідомлення про
зміну облікових даних

Рішення виконкому
Острозької міської
ради від 06.04.2015
№49 «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
22.05.2019 №193010/01-09/19
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
22.04.2019 №148602/01-09/19
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
05.08.2019 №279610/01-09/19
Постанова
Кабінету Міністрів
України від
07.12.2016 №921
«Про затвердження
Порядку організації
та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов’яза
них»

80

До 30.09

О.Опольський

До 25.06

О.Опольський

До 18.06

О.Опольський

До 30.09

О.Опольський

До 05.09

Ю.Климчук

20

21

Хід виконання
рішення сесії
Острозької міської
ради від 19.02.2019
№21 «Про план
заходів з реалізації
стратегії інтеграції
внутрішньо
переміщених осіб та
впровадження
довгострокових
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2020 року у
місті Острозі»
Хід виконання
розпорядження голови
Рівненської
облдержадміністрації
від 26.01.2018 №43
«Про затвердження
плану заходів на 20182029 роки із
запровадження
концепції реалізації
державної середньої
освіти «Нова
українська школа»

Рішення сесії
До 30.09
Острозької міської
ради від 19.02.2019
№21
«Про план заходів з
реалізації стратегії
інтеграції
внутрішньо
переміщених осіб
та впровадження
довгострокових
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2020 року
у місті Острозі»
Розпорядження
До 24.09
голови
облдержадміністра
ції від 26.01.2018
№43 «Про
затвердження
плану заходів на
2018-2029 роки із
запровадження
концепції реалізації
державної
середньої освіти
«Нова українська
школа»

С.Олійник

С.Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п
1

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Хід виконання
Постанови Кабінету
Міністрів України від
13.09.2017 №684 «Про
затвердження
Порядку ведення
обліку дітей
шкільного віку та
учнів»

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2019 рік

81

21-25.09

Відповідальний
за виконання
І.Юрчук

Відмітки
про
виконання

2

Про організацію та
забезпечення роботи у
відділі освіти
виконкому Острозької
міської ради, у
підвідомчих закладах та
установах освіти щодо
звернень громадян.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2019 рік

14-18.09

Ю.Климчук

3

Про підсумки
оздоровлення та
відпочинку дітей
влітку 2020 та
завдання на 2021 рік

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

21-30.09

О.Опольський

ЖОВТЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

1

День куратора в
підвідомчих закладах

2

Укладання
статистичної звітності
Д-4, Д-7-8, Д-9
Формування списку
педагогічних
працівників, які
атестуються
атестаційною
комісією відділу
освіти у 2020/2021
навчальному році.
Розроблення плану
заходів щодо атестації
педагогічних
працівників.
Вибірковий контроль
щодо підготовки
закладів освіти до
роботи в осінньозимовий період
2020/2021 років

3

4

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019 рік
Держстатзвітність

01.10

Працівники
відділу

До 25.10

C. Олійник

Типове Положення
про атестацію
педагогічних
працівників

До 15.10

Н.Маліванчук

Наказ управління
освіти і науки

До 15.10

А.Бойко

82

Відмітки
про
виконання

5

6

Формування списків
учнів-членів Малої
академії наук
учнівської молоді,
участь в настановній
сесії Малої академії
наук учнівської
молоді України
Прийом громадян

7

Проведення
Всеукраїнського
місячника шкільних
бібліотек

8

Звірка списків обліку
дітей дошкільного
віку згідно
мікрорайонів
Острозького
дошкільного
навчального закладу
(ясла-садок) №1
«Ромашка» та
Острозького
дошкільного
навчального закладу
(ясла-садок) №2
«Веселка»
Узагальнення
результатів соціальнопсихологічного
дослідження серед
учнів закладів
загальної середньої
освіти з метою
вивчення проблем
підліткового
насильства
Укладання та подання
статистичної звітності
Ф 83-РВК

9

10

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік

Упродовж
місяця

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
Наказ МОН
України Від
12.08.2014 № 931
«Про проведення
щорічного
Всеукраїнського
місячника
шкільних
бібліотек»
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020/2021
навчальний рік

Визначені
дні

Л.Кухарук
С.Олійник

Упродовж
місяця

І.Кравчук

До 02.10

Т.Слободян

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

До 18.10

І.Кравчук

Держстатзвітність

До 15.10

Ю. Климчук

83

Н.Рачук

Згідно
термінів

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

1

Нарада з
працівниками відділу
освіти з питань
планування і
підведення підсумків
роботи

2

Колегія відділу освіти План роботи
виконкому Острозької відділу освіти
міської ради
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
1. Про хід виконання
План роботи
рішення засідання
відділу освіти
колегії відділу освіти
виконкому
від 28.04.2020.
Острозької
міської ради на
2020 рік
2.Про організацію та
План роботи
забезпечення роботи у відділу освіти
відділі освіти
виконкому
виконкому Острозької Острозької
міської ради та у
міської ради на
підвідомчих закладах 2020 рік
освіти щодо звернень
громадян.
3.Про підсумки
План роботи
оздоровлення та
відділу освіти
відпочинку дітей
виконкому
влітку 2020 року та
Острозької
завдання на 2021 рік
міської ради на
2020 рік
4. Про хід виконання
Постанови Кабінету
Міністрів України від
13.09.2017 №684 «Про
затвердження
Порядку ведення
обліку дітей
шкільного віку та
учнів».

Термін
виконання

Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік

Відповідальний
за виконання

Щопонеділка

Л.Кухарук

27.10

Л.Кухарук

Н.Рачук

Ю. Климчук

О.Опольський

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік

І.Юрчук

84

Відмітки
про
виконання

3

5. Про звіт директора
Острозької
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3
щодо реалізації
повноважень в галузі
загальної середньої
освіти.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік

Л.Тимчук

6. Про схвалення
плану роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2021 рік.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік

С.Олійник

Організація та
проведення постійно
діючого практичного
семінару практичних
психологів,
соціальних педагогів,
заступників
директорів з виховної
роботи із теми
«Профілактика
булінгу в учнівському
середовищі»

25.10

І.Кравчук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п
1

2

3

Зміст роботи
Інформація про стан
підготовки закладів
освіти міста Острога
до роботи в осінньозимовий період
Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»
Хід виконання листа
Міністерства освіти і
науки України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»

Обґрунтування
заходу
Наказ (лист)
управління освіти і
науки Рівненської
обласної державної
адміністрації
Постанова Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»
від 12.07.2018
№545
Лист Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»
85

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

До 10.10
До 20.10

А.Бойко

До 04.10

І.Кравчук

До 07.10

І.Кравчук

Відмітки
про
виконання

4

5

6

7

від 18.05.2018
№1/9-324
Представлення в
План обласних
31.10
облСЮН інформації
масових заходів,
про проведення акції
участі дітей та
«Птах року 2020»
учнівської молоді у
Всеукраїнських
заходах за
напрямами
позашкільної освіти
у 2020 році
Оперативні дані про
Щорічний наказ
До 10.10
проведення
управління освіти і
оздоровлення і
науки РОДА про
відпочинку дітей
організацію
літнього
відпочинку та
оздоровлення дітей
Хід виконання
Рішення Острозької До 25.04
Міської комплексної
міської ради від
програми соціальної
26.04.2019 №913
підтримки учасників
«Про Міську
антитерористичної
комплексну
операції та осіб, які
програму
брали участь у
соціальної
здійсненні заходів із
підтримки
забезпечення
учасників
національної безпеки і антитерористичної
оборони, відсічі і
операції на 2019стримування збройної 2022 роки»
агресії Російської
Федерації в Донецькій
та Луганській
областях,
забезпеченні їх
здійснення, на 20192022 роки
Хід виконання
Рішення виконкому До 30.10
рішення виконкому
Острозької міської
Острозької міської
ради від 06.04.2015
ради «Про
№49 «Про
організацію роботи із організацію роботи
забезпечення
із забезпечення
соціальної адаптації
соціальної
демобілізованих осіб» адаптації
демобілізованих
осіб»

86

Н.Рачук

О.Опольський

І.Юрчук
О.Опольський

О.Опольський

8

Хід виконання заходів
щодо забезпечення
санітарного та
епідемічного
благополуччя
населення області,
зокрема дітей

Доручення голови
Рівненської
облдержадміністрації
від07.06.2018
№79/01-60/18

До 25.10

О.Опольський

9

Хід виконання п.п.
9.5,9.6 Заключних
положень
Територіальної угоди
на 2018-2020 роки

Лист виконкому
Острозької міської
ради від 11.06.2018
№вих-2123/01-1518

До 10.10

Ю.Климчук

10

Повідомлення про
Постанова Кабінету До 05.10
зміну облікових даних Міністрів України
від 07.12.2016
№921 «Про
затвердження
Порядку організації
та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов’яза
них»

Ю.Климчук

11

Інформація про
виконання
протокольного
рішення
Координаційної
ради з питань
впровадження
реформи у сфері
освіти

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністра
ції від 29.03.2019
№вих.-1176-11/0109/19

До 05.10

С.Олійник

12

Інформація «Про
використання
субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання підтримки
особам з особливими
освітніми потребами»

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністра
ції від 29.03.2019
№вих.-1176-11/0109/19

До 03.10

С.Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги
підвідомчим закладам
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання
87

Відповідальний
за виконання

Відмітки
про

виконання
1

Про організацію та
додержання
педагогічними
працівниками вимог
законодавства щодо
забезпечення захисту
дітей від будь-яких
форм фізичного або
психологічного
насильства

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

До 31.10

І.Кравчук

ЛИСТОПАД
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Зміст роботи

І. Робота з підвідомчими закладами освіти
Обґрунтування
Термін
Відповідальний
заходу
виконання
за виконання

Укладення та подача
статистичної звітності
Д-5, Д-6
Проведення Дня
куратора в
підвідомчих закладах
освіти

Державна
статистична
звітність
Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
Моніторинг
План роботи
відвідування учнями
відділу освіти
тренувальних занять в виконкому
ДЮСШ та режиму
Острозької міської
роботи ДЮСШ
ради на 2020 рік
Організація та
Положення про
проведення ІІ етапу
Всеукраїнські
Всеукраїнських
олімпіади, турніри,
олімпіад з базових
конкурси
дисциплін
Підготовка замовлень План роботи
на виготовлення
відділу освіти
документів про освіту виконкому
випускникам 2020
Острозької міської
року
ради на 2020 рік
Вивчення трудового
План роботи
законодавства
відділу освіти
України з
виконкому
керівниками закладів Острозької міської
освіти
ради на 2020 рік
Прийом громадян
Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
88

До 18.11

С. Олійник

03.11

Працівники
відділу освіти

До 30.11

О.Опольський
Т.Слободян

21.11-24.12

Н.Рачук,
працівники
відділу освіти

До 30.11

С.Олійник

До 29.11

Ю.Климчук

Визначені дні

Л.Кухарук
С.Олійник

Відмітки
про
виконання

8

9

Організація
передплати
періодичних видань
на І півріччя 2021
року
Інструктивна нарада з
представниками
закладів освіти міста
щодо організаційних
засад ЗНО – 2020

Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
на 2020/2021
навчальний рік

До 10.11

І.Кравчук

До 30.11

І.Юрчук

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Нарада з
працівниками відділу
освіти і методичного
кабінету з питань
планування і
підведення підсумків
роботи
Нарада з керівниками
закладів освіти

Регламент і режим
роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

Щопонеділка

Л.Кухарук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

10.11

Л.Кухарук

1. Про хід виконання
протокольних
доручень наради від
08.09.2020
2. Про організацію та
додержання
педагогічними
працівниками вимог
законодавства щодо
забезпечення захисту
дітей від будь-яких
форм фізичного або
психологічного
насильства.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької міської
ради на 2020 рік

89

Відповідальний
за виконання

Н.Рачук

І.Кравчук

Відмітки
про
виконання

3

Організація та
проведення засідання
ради старшокласників
міста

4

Організація та
проведення конкурсу
з української мови
імені Петра Яцика

5

Організація та
проведення конкурсу
краєзнавчодослідницьких робіт
Всеукраїнської
експедиції учнівської
молоді «Моя
Батьківщина –
Україна»
Організація
інформаційнометодичного семінару
Малої академії наук
учнівської молоді в
режимі он-лайн.

6

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької міської
ради на 2019/2020
навчальний рік
Наказ управління
освіти і науки
Рівненської
обласної державної
адміністрації

27.11

І. Юрчук

До 28.11

Н.Рачук

Наказ управління
освіти і науки
Рівненської
обласної державної
адміністрації №359
від 16.09.2019

14.11

Н.Рачук

Згідно листа
управління освіти і
науки Рівненської
обласної державної
адміністрації
№вих-3443-1009/119 від
28.09.2019

06.11

Н.Рачук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п
1

2

Зміст роботи
Хід виконання
розпорядження
міського голови
«Про підготовку
територіальної
підсистеми єдиної
державної системи
цивільного захисту
населення і
територій»
Хід виконання
листа управління
освіти і науки
РОДА від
14.03.2011 № 730-

Обґрунтування заходу

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Щорічне
розпорядження
міського голови «Про
підготовку
територіальної
підсистеми єдиної
державної системи
цивільного захисту
населення і територій»

До 10.11

О.Опольський

Лист управління освіти
і науки РОДА від
14.03.2011 № 73007в/01-09/11 щодо
забезпечення роботи

До 20.11

О.Опольський

90

Відмітки
про
виконання

3

4

5

6

07в/01-09/11 щодо
забезпечення
роботи кабінетів
профілактичних
щеплень у
загальноосвітніх
навчальних
закладах

кабінетів
профілактичних
щеплень у
загальноосвітніх
навчальних закладах

Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»
Хід виконання
листа Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання інформації
про створення
інклюзивногоресурсних центрів»
Хід виконання
листа РОІППО
«Про комплекс
заходів щодо
попередження
жорстокого
поводження з
дітьми»
Хід виконання
Міської
комплексної
програми
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної
операції та осіб, які
брали участь у
здійсненні заходів
із забезпечення
національної
безпеки і оборони,
відсічі і
стримування
збройної агресії
Російської
Федерації в
Донецькій та

Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження
положення про
інклюзивно-ресурсний
центр» від 12.07.2018
№545
Лист Міністерства
освіти і науки України
«Щодо надання
інформації про
створення
інклюзивногоресурсних центрів» від
18.05.2018 №1/9-324
Лист РОІППО «Про
комплекс заходів щодо
попередження
жорстокого
поводження з дітьми»
від 01.02.11 №136

До 01.11

І.Кравчук

До 04.11

І.Кравчук

До 01.11

І.Кравчук

Рішення Острозької
міської ради від
26.04.2019 №913 «Про
Міську комплексну
програму соціальної
підтримки учасників
антитерористичної
операції на 2019-2022
роки»

До 25.11

І.Юрчук
О.Опольський

91

7

8

Луганській
областях,
забезпеченні їх
здійснення, на
2019-2022 роки
Хід виконання
рішення виконкому
Острозької міської
ради «Про
організацію роботи
із забезпечення
соціальної адаптації
демобілізованих
осіб»
Повідомлення про
зміну облікових
даних

Рішення виконкому
Острозької міської ради
від 06.04.2015 №49
«Про організацію
роботи із забезпечення
соціальної адаптації
демобілізованих осіб»

До 30.11

Постанова Кабінету
До 05.11
Міністрів України від
07.12.2016 №921 «Про
затвердження Порядку
організації та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов*язаних»

О.Опольський

Ю.Климчук

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги
підвідомчим закладам
№
з/п

Зміст роботи

1

Про стан організації та
забезпечення
харчування дітей у
закладах освіти

2

Про стан виконання
міської Програми
національного
виховання учнівської
молоді на 2008-2020
роки (рішення сесії
Острозької міської ради
від 11 квітня 2008 №
402).
Про стан виконання
Програми розвитку
фізичної культури та
спорту в місті Острозі
на період до 2020 року.

3

Обґрунтування
заходу

Термін
виконання

Відповідальни
й за
виконання

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

09-13.11

О.Опольський

09-13.11

І.Юрчук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

09-13.11

Т.Слободян

92

Відмітки
про
виконання

4

5

Про стан виконання
програми військовопатріотичного
виховання та
підготовки молоді до
служби в Збройних
Силах України та
інших військових
формуваннях на 20162020 роки.
Про стан організації та
додержання
педагогічними
працівниками вимог
законодавства щодо
забезпечення захисту
дітей від будь-яких
форм фізичного або
психологічного
насильства.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

16-20.11

Т.Слободян

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

16-20.11

І.Кравчук

ГРУДЕНЬ
І. Робота з підвідомчими закладами освіти
№
з/п
1

2

3

4

5

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу
Проведення дня
Регламент і
куратора
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
Укладання
Державна
статзвітності (форма -1- статзвітність
ЗСО)
Організація та
Положення про
проведення II етапу
проведення
Всеукраїнських
Всеукраїнських
олімпіад з навчальних
олімпіад, турнірів,
дисциплін
конкурсів
Підведення підсумків
Положення про
проведення ІІ етапу
проведення
Всеукраїнських
Всеукраїнських
олімпіад з навчальних
олімпіад з базових
дисциплін
дисциплін
Прийом громадян
Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
93

Термін
виконання
01.12

Відповідальний Відмітки про
за виконання
виконання
Працівники
відділу освіти

До 15.12

C.Олійник

До 24.12

Н.Рачук

До 24.12

Н.Рачук

Визначені дні

Л.Кухарук
С.Олійник

Острозької
міської ради на
2020 рік
6

Аналіз проходження
курсів підвищення
кваліфікації вчителями
за 2020 рік. Оновлення
перспективного плану
про курсову підготовку

7

Оформлення
передплати
періодичних фахових
видань на І квартал
2021 року

8

Узагальнення
результатів
дослідження щодо
раннього виявлення
наркотичного
узалежнення,
соціально-неадекватної
поведінки учнів та
суїцидальних нахилів

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької
міської ради на
2020/2021
навчальний рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

До 20.12

Н.Маліванчук

До 05.12

І. Кравчук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

До 13.12

І.Кравчук

ІІ. Засідання колегії, наради, семінари, навчання
№
з/п

Зміст роботи

1

Нарада з працівниками
відділу освіти з питань
планування і
підведення підсумків
роботи

2

Колегія відділу освіти
виконкому Острозької
міської ради

1. Про хід виконання
рішень колегії відділу
освіти від 27.10.2020.

Обґрунтування
заходу
Регламент і
режим роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради на
2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради

Термін
виконання
Щопонеділка

Відповідальни
й за
виконання
Л.Кухарук

22.12

Л.Кухарук

Н.Рачук

94

Відмітки
про
виконання

на 2020 рік

3

4

2.Про стан організації
та забезпечення
харчування дітей у
закладах освіти.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

О.Опольський

3.Про стан виконання
міської Програми
національного
виховання учнівської
молоді на 2008-2020
роки (рішення сесії
Острозької міської ради
від 11 квітня 2008 №
402).
4.Про стан виконання
Програми розвитку
фізичної культури та
спорту в місті Острозі
на період до 2020 року.

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

І.Юрчук

План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік
План роботи
відділу освіти
виконкому
Острозької
міської ради
на 2020 рік

Т.Слободян

5.Про стан виконання
програми військовопатріотичного
виховання та
підготовки молоді до
служби в Збройних
Силах України та
інших військових
формуваннях на 20162020 роки.
Науково-методична
рада методичного
кабінету

Організація участі у
Всеукраїнському
конкурсі учнівської
творчості
«Об’єднаймося, ж
брати мої»

Т.Слободян

План роботи
методичного
кабінету відділу
освіти виконкому
Острозької
міської ради на
2020/2021
навчальний рік
Згідно положення
конкурсу
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18.12

Н.Маліванчук

До 25.12

Н.Рачук

ІІІ. Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу

Хід виконання
Національної стратегії з
оздоровчої рухової
активності в Україні на
період до 2025 року
«Рухова активність –
здоровий спосіб життя
– здорова нація»
Хід виконання
програми розвитку
футболу в місті Острозі
на 2018-2021 роки
Хід виконання
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 15.11.2013 №614
«Про обласний план
заходів з реалізації
Національної стратегії
розвитку
освіти в Україні на
період до 2021»

Доручення голови
обласної
державної
адміністрації від
02.03.2016
№дор.21/01-60/16

15.12

Т.Слободян

Рішення сесії
Острозької
міської ради від
23.02.2018 № 618
Розпорядження
голови
облдержадміністр
ації від 15.11.2013
№614
«Про обласний
план заходів з
реалізації
Національної
стратегії розвитку
освіти в Україні
на період до
2021»
Рішення сесії від
21.01.2014 №3
«Про обласний
план заходів з
реалізації
Національної
стратегії розвитку
освіти в Україні
на період до 2021
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
06.11.2018
№3983-02/0109/18
Рішення сесії
Острозької
міської ради від
11 квітня 2008 №
402

10.12

Т.Слободян

09.12

С.Олійник

09.12

С.Олійник

До 30.12

О.Опольський

До 20.12

І.Юрчук

Хід виконання рішення
Острозької міської ради
від 21.01.2014 №3 «Про
затвердження міського
плану заходів з
реалізації Національної
стратегії розвитку
освіти в Україні на
період до 2021»
Хід виконання
Обласної цільової
програми підвищення
рівня безпеки
дорожнього ружу в
Рівненській області на
період до 2020 року
Хід виконання міської
Програми
національного
виховання учнівської
молоді на 2008-2020
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Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Відмітки
про
виконання

роки
7

Про виконання Плану
заходів з реалізації
національної стратегії у
сфері прав людини на
період до 2020 року

8

Хід виконання листа
управління освіти і
науки Рівненської
обласної державної
адміністрації щодо
перспектив та динаміки
розвитку дошкільної
освіти в області

9

Хід виконання заходів з
реалізації обласної
комплексної Програми
профілактики
правопорушень та
боротьби із
злочинністю на 2016 –
2020 рр.
Хід виконання плану
заходів МОН України
щодо протидії торгівлі
людьми на період до
2020 року
Хід виконання обласної
цільової програми
щодо реалізації
Конвенції про права
інвалідів на період до
2020 року

10

11

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
13.09.2017
№3194-08/0109/17
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації від
22.11.2017 «вих.4112-02/01-09/17

До 10.12

О.Опольський

До 15.12

Т.Слободян

Наказ УОіН від
20.05.2016 №317

До 05.12

І.Кравчук

Наказ МОН
України від
08.04.2016 №405

До 10.12

І.Кравчук

Розпорядження
голови ОДА від
25.09.2012 №518

До 20.12

І.Кравчук
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12

13

Хід виконання рішення
виконавчого комітету
Острозької міської ради
«Про затвердження
плану заходів з
виконання
рекомендацій,
викладених у
заключних
зауваженнях, наданих
Комітетом ООН про
права осіб з
інвалідністю, до першої
доповіді України про
виконання Конвенції
ООН про права осіб з
інвалідністю на період
до 2020 року на
території м. Острога»
Хід виконання
постанови Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження
положення про
інклюзивно-ресурсний
центр»

14

Хід виконання листа
Міністерства освіти і
науки України «Щодо
надання інформації про
створення
інклюзивногоресурсних центрів»

15

Хід виконання Указу
Президента України
«Про заходи щодо
створення сприятливих
умов для забезпечення
соціальної, медичної та
трудової реабілітації
інвалідів»

16

Хід виконання наказу

Рішення
виконавчого
комітету
Острозької
міської ради від
21.11.2017 №190

До 10.12

І.Кравчук

Постанова
Кабінету
Міністрів України
«Про
затвердження
положення про
інклюзивноресурсний центр»
від 12.07.2018
№545
Лист Міністерства
освіти і науки
України «Щодо
надання
інформації про
створення
інклюзивногоресурсних
центрів» від
18.05.2018 №1/9324
Указ Президента
України «Про
заходи щодо
створення
сприятливих умов
для забезпечення
соціальної,
медичної та
трудової
реабілітації
інвалідів»
Наказ управління

До 05.12

І.Кравчук

До 05.12

І.Кравчук

До 13.12

І.Кравчук

До 20.12

І.Кравчук
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управління освіти і
науки Рівненської
обласної державної
адміністрації «Про
затвердження заходів
щодо виконання
обласної програми
реабілітації інвалідів»

17

Хід виконання рішення
виконавчого комітету
Острозької міської ради
«Про затвердження
міського плану заходів
з реалізації
Національної стратегії
розвитку освіти в
Україні на період до
2021 року»

18

Хід виконання
розпорядження голови
обласної державної
адміністрації «Про
обласну цільову
програму щодо
реалізації Конвенції
про права інвалідів на
період до 2020 року»

19

Інформація про
виконання рішення
виконкому Острозької
міської ради від
16.03.2010 №86 «Про
медичне
обслуговування
дитячого населення
м.Острога»

освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації
«Про
затвердження
заходів щодо
виконання
обласної
програми
реабілітації
інвалідів» від
16.04.2007 №199
Рішення
виконавчого
комітету
Острозької
міської ради «Про
затвердження
міського плану
заходів з
реалізації
Національної
стратегії розвитку
освіти в Україні
на період до 2021
року» від
21.01.2014 №3
Розпорядження
голови обласної
державної
адміністрації
«Про обласну
цільову програму
щодо реалізації
Конвенції про
права інвалідів на
період до 2020
року» від
25.09.2012 №518
Рішення
виконкому
Острозької
міської ради від
16.03.2010 №86
«Про медичне
обслуговування
дитячого
населення
м.Острога»
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До 10.12

І.Кравчук

До 30.12

І.Кравчук

До 24.12

О.Опольський

20

Хід виконання
спільного наказу
управління освіти і
науки та управління
охорони здоров’я
РОДА від 03.04.2013
№112/259 «Про
вдосконалення
медичного
обслуговування учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів»

21

Хід виконання
Обласної програми
поліпшення стану
безпеки, гігієни праці
та виробничого
середовища на 20192023 роки

22

Інформування про
технічну
інвентаризацію
захисних споруд
цивільного захисту, які
належать до сфери
управління МОН

23

Хід виконання заходів
Національного плану
управління відходами

24

Інформація «Про хід
виконання заходів
міської Програми
зайнятості населення
міста Острога на 20182022 роки»

Спільний наказ
управління освіти
і науки та
управління
охорони здоров’я
РОДА від
03.04.2013
№112/259 «Про
вдосконалення
медичного
обслуговування
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів»
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
22.05.2019
№1930-10/0109/19

До 15.012

О.Опольський

До 25.12

О.Опольський

Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
22.04.2019
№1486-02/0109/19
Лист управління
освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації від
05.08.2019
№2796-10/0109/19
Рішення
Острозької
міської ради від
27.06.2018 № 713
«Про міську
Програму
зайнятості
населення міста
Острога на 20182022 роки

До 18.12

О.Опольський

До 30.12

О.Опольський

До 31.12

С.Олійник
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25

26

27

28

29

Інформація «Про
організацію роботи з
повідомленнями про
порушення вимог
Закону України «Про
запобігання корупції» у
виконавчому комітеті
Острозької міської
ради»
Інформація «План на
2018-2020 роки із
реалізації Стратегії
розвитку Рівненської
області на період до
2020 року»

Розпорядження
міського голови
від 30.03.2018
№47-р

До 31.12

С.Олійник

Доручення
міського голови
від 18.12.2017
№5625/01-10-

До 31.12

С.Олійник

Хід виконання Міської
комплексної програми
соціальної підтримки
учасників
антитерористичної
операції та осіб, які
брали участь у
здійсненні заходів із
забезпечення
національної безпеки і
оборони, відсічі і
стримування збройної
агресії Російської
Федерації в Донецькій
та Луганській областях,
забезпеченні їх
здійснення, на 20192022 роки
Хід виконання рішення
виконкому Острозької
міської ради «Про
організацію роботи із
забезпечення
соціальної адаптації
демобілізованих осіб»

Рішення
До 25.04
Острозької
міської ради від
26.04.2019 №913
«Про Міську
комплексну
програму
соціальної
підтримки
учасників
антитерористично
ї операції на 20192022 роки»

І.Юрчук
О.Опольський

До 30 .12

О.Опольський

Хід виконання Плану
заходів з реалізації
Національної стратегії
у сфері прав людини на
період до 2020 року

Рішення
виконкому
Острозької
міської ради від
06.04.2015 №49
«Про організацію
роботи із
забезпечення
соціальної
адаптації
демобілізованих
осіб»
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України
від 23.11.2015
№1393-р «Про
затвердження

До 10.12

Ю.Климчук
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30

31

32

плану дій з
реалізації
Національної
стратегії у сфері
прав людини на
період до 2020
року»
Лист виконкому
Лист виконкому
Острозької міської ради Острозької
від
міської ради
Повідомлення про
Постанова
зміну облікових даних
Кабінету
Міністрів України
від 07.12.2016
№921 «Про
затвердження
Порядку
організації та
ведення
військового
обліку
призовників і
військовозобов’я
заних»
Хід виконання рішення Рішення сесії
сесії Острозької міської Острозької
ради від 19.02.2019
міської ради від
№21 «Про план заходів 19.02.2019 №21
з реалізації стратегії
«Про план заходів
інтеграції внутрішньо
з реалізації
переміщених осіб та
стратегії
впровадження
інтеграції
довгострокових рішень внутрішньо
щодо внутрішнього
переміщених осіб
переміщення на період та впровадження
до 2020 року у місті
довгострокових
Острозі»
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2020
року у місті
Острозі»
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До 10.12

Ю. Климчук

До 05.12

Ю. Климчук

29.12

С.Олійник

33

Хід виконання
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 26.01.2018 №43
«Про затвердження
плану заходів на 20182029 роки із
запровадження
концепції реалізації
державної середньої
освіти «Нова
українська школа»

Розпорядження
голови
облдержадміністр
ації від 26.01.2018
№43 «Про
затвердження
плану заходів на
2018-2029 роки із
запровадження
концепції
реалізації
державної
середньої освіти
«Нова українська
школа»

24.12

С.Олійник

ІV. Проведення перевірок, надання методичної допомоги підвідомчим закладам
№
з/п

Зміст роботи

Обґрунтування
заходу
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Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Відмітки
про
виконання

ДОДАТКИ
Додаток 1
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік
ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
№з/п

Зміст заходів

Дата проведення

1

Нарада з працівниками Щопонеділка
відділу
освіти,
методичного кабінету та
централізованої
бухгалтерії з питань
планування і підведення
підсумків роботи

2

Прийом громадян

3

День куратора

4

5

Визначені дні

Відповідальні
виконавці
Л.Кухарук

Л.Кухарук
С.Олійник

Перший вівторок Працівники
кожного місяця
відділу освіти
Колегія
при
відділі Четвертий вівторок Л.Кухарук
освіти
виконкому місяця за окремим
Острозької міської ради
планом
Нарада з керівниками Другий
вівторок Л.Кухарук
закладів освіти
місяця за окремим
планом
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Відмітка про
виконання

Додаток 2
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік
План-графік
вивчення стану справ у закладах освіти міста у 2020 році
№
з/п

1

2

3

4

5

Перелік питань, що
вивчатимуться
в закладах освіти
Про організацію та
забезпечення роботи у
відділі освіти виконкому
Острозької міської ради, у
підвідомчих закладах та
установах освіти щодо
звернень громадян
Про стан виконавської
дисципліни та організації
виконання завдань,
визначених актами і
дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів
України, голови Рівненської
ОДА, міського голови,
реагування на запити і
звернення народних
депутатів України та
депутатів Острозької міської
ради за 2019 рік.

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

Форма відображення

Січень
Вересень

Ю.Климчук

Довідка
Колегія
Від 21.02.2020,
27.10.2020
Наказ

Січень

С.Олійник

Довідка
Колегія
від 25.02.2020
Наказ

С.Олійник

Довідка
Колегія від
28.04.2020
Наказ

Н.Маліванчук

Довідка
Колегія від
28.04.2020
Наказ

І .Юрчук

Довідка
Колегія від

Про координацію роботи з Березень
питань
дотримання
антикорупційного
законодавства
у
відділі
освіти, закладах та установах
освіти.
Про завершення роботи з Березень
реалізації
науковометодичної проблемної теми
«Розвиток
компетентісно
орієнтованої освіти шляхом
формування інноваційного
освітнього
середовища,
професійних та життєвих
компетентностей учасників
педагогічного процесу»
Про
хід
виконання Вересень
Постанови
Кабінету
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6

Міністрів
України
від
13.09.2017
№684
«Про
затвердження
Порядку
ведення
обліку
дітей
шкільного віку та учнів».
Про підсумки оздоровлення Червеньта відпочинку дітей влітку вересень
2020 та завдання на 2021 рік.

27.10.2020
Наказ

О.Опольський

Довідка
Колегія
27.10.2020
Наказ
Довідка
Колегія
22.12.2020
Наказ
Довідка
Колегія
27.10.2020
Наказ

7

Про стан організації та
забезпечення харчування
дітей у закладах освіти.

Листопад

О.Опольський

8

Про звіт директора
Острозької загальноосвітньої
школи І-ІІІ №3 щодо
реалізації повноважень в
галузі загальної середньої
освіти.

Вересень

Л.Тимчук

9

Про звіт директора
Острозького дошкільного
навчального закладу (ясласадок) №2 «Веселка» щодо
реалізації повноважень в
галузі дошкільної освіти.

Березень

Т.Угрин

Довідка
Колегія
28.04.2020
Наказ

10

Про створення інклюзивного
простору в закладах освіти
для дітей з особливими
освітніми потребами.

Лютий

І.Кравчук

Довідка
Нарада від
12.03.2020
Наказ

11

Про участь у ІІ етапі Квітень
школярів
міста
та
результативність участі у ІІІ
етапі
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
з
навчальних дисциплін
у
2019-2020 навчальному році.
Про стан виконання міської
Листопад
Програми національного
виховання учнівської молоді
на 2008-2020 роки.

Н.Рачук

Довідка
Нарада від
12.05.2020
Наказ

І.Юрчук

Довідка
Колегія від
29.12.2020
Наказ

Про
організацію
та Березень
забезпечення
психологопедагогічного супроводу в
закладах освіти.

І.Кравчук

Довідка
Колегія
28.04.2020
Наказ

12

13
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14

Про стан готовності закладів Серпень
освіти до нового навчального
року та осінньо-зимового
періоду.

О.Опольський
А.Бойко

Довідка
Нарада від
10.09.2019
Наказ

15

Про
звіт
директора Січень
Комунальної
установи
«Інклюзивно-ресурсний центр
міста Острога» щодо діяльності
центру.

О.Обуховська

Довідка
Колегія
25.02.2020
Наказ

16

Про
організацію
та
додержання педагогічними
працівниками
вимог
законодавства
щодо
забезпечення захисту дітей
від
будь-яких
форм
фізичного
або
психологічного насильства.
Про стан виконання
Програми розвитку фізичної
культури та спорту в місті
Острозі на період до 2020
року.
Про стан виконання
програми військовопатріотичного виховання та
підготовки молоді до служби
в Збройних Силах України та
інших військових
формуваннях на 2016-2020
роки.
Про стан організації та
забезпечення
дотримання
чинного законодавства з
питань
охорони
праці,
пожежної
безпеки
та
виробничої
санітарії
у
закладах та установах освіти.

Вересень
Жовтень

І.Кравчук

Довідка
Нарада від
10.11.2020
Наказ

Листопад

Т.Слободян

Довідка
Колегія від
29.12.2020
Наказ

Листопад

Т.Слободян

Довідка
Колегія від
29.12.2020
Наказ

Серпень
Вересень

О.Опольський

Довідка
Нарада від
10.09.2019
Наказ

17

18

19
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Додаток 3
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік
План проведення
засідань колегії відділу освіти
Колегія
25.02.2020
1. Про хід виконання рішень засідання колегії відділу освіти від 24.12.2019.
2. Про організацію та забезпечення роботи у відділі освіти виконкому Острозької міської ради,
у підвідомчих закладах та установах освіти щодо звернень громадян.
3.Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами і
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Рівненської ОДА,
міського голови, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів
Острозької міської ради за 2019 рік.
4.Про звіт директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Острога»
щодо діяльності центру.
Колегія
28.04.2020
1. Про хід виконання рішень засідання колегії відділу освіти від 25.02.2020.
2. Про координацію роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства у відділі
освіти, закладах та установах освіти.
3. Про завершення роботи з реалізації науково-методичної проблемної теми «Розвиток
компетентісно орієнтованої освіти шляхом формування інноваційного освітнього середовища,
професійних та життєвих компетентностей учасників педагогічного процесу».
4. Про організацію та забезпечення психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти.
5. Про звіт директора Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2
«Веселка» щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної освіти.
Колегія
27.10.2020
1. Про хід виконання рішень засідання колегії відділу освіти від 28.04.2020.
2. Про хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів».
3. Про організацію та забезпечення роботи у відділі освіти виконкому Острозької міської ради,
у підвідомчих закладах та установах освіти щодо звернень громадян.
4. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 та завдання на 2021 рік.
5. Про схвалення плану роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради на 2021 рік.
6. Про звіт директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 щодо реалізації
повноважень в галузі загальної середньої освіти.
Колегія
22.12.2020
1. Про хід виконання рішень засідання колегії відділу освіти від 28.10.2020.
2. Про стан організації та забезпечення харчування дітей у закладах освіти.
3. Про хід виконання міської Програми національного виховання учнівської молоді на 20082020 роки (рішення сесії Острозької міської ради від 11 квітня 2008 № 402).
4. Про стан виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Острозі на
період до 2020 року.
5. Про стан виконання програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до
служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки.
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Додаток 4
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік
План проведення нарад
керівників закладів та установ освіти
Нарада
10.03.2020
1. Про хід виконання протокольних доручень наради відділу освіти від 12.11.2019 року.
2. Про створення інклюзивного простору в закладах загальної середньої освіти для
дітей з особливими освітніми потребами.
Нарада
12.05.2020
1. Про хід виконання протокольних доручень наради від 10.03.2020 року.
2. Про участь у ІІ етапі школярів міста та результативність участі у ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін у 2019-2020 навчальному
році.
Нарада
08.09.2020
1. Про хід виконання протокольних доручень наради від 12.05.2020 року.
2. Про стан організації та забезпечення дотримання чинного законодавства з питань
охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії у закладах та установах
освіти.
3. Про стан готовності закладів освіти до початку нового навчального року та осінньозимового періоду.

Нарада
10.11.2020
1. Про хід виконання протокольних доручень наради від 08.09.2020 року .
2. Про організацію та додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо
забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства.
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Додаток 5
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік

Питання, що виносяться
на розгляд сесії Острозької міської ради у І півріччі 2020 року
Зміст заходу

Про надання дозволу на
списання з балансу
закладів та установ
освіти основних засобів.

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

План роботи відділу
Квітень
освіти виконкому
2020 року
Острозької міської ради
на 2020 рік
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Відповідальні
виконавці
Л.Кухарук
Н.Пацурковська

Питання, що виносяться
на розгляд сесії Острозької міської ради у ІІ півріччі 2020 року
Зміст заходу
Про введення до
штатних розписів
закладів освіти
додаткових штатних
одиниць.
Про організацію
харчування дітей
пільгової категорії,
встановлення вартості
одноразового
безоплатного
харчування в закладах
загальної середньої
освіти, плати за
відвідування дітьми
закладів дошкільної
освіти.

Обґрунтування
необхідності здійснення
заходу
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
ст. 5 Закону України
«Про охорону дитинства»,
ст.56 Закону України
«Про освіту», ч.3 ст.21
Закону України «Про
загальну середню освіту»,
ч. 5 ст.35 Закону України
«Про дошкільну освіту»,
Закону України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту», постанова
Кабінету Міністрів
України від 22.11.2004
№1591 «Про
затвердження норм
харчування у навчальних
та оздоровчих закладах»,
розпорядження голови
Рівненської обласної
державної адміністрації
від 10.04.2015 №176 «Про
обласну програму
соціального захисту
учасників
антитерористичної
операції»
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Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Серпень
2020 року

Л.Кухарук
Н.Пацурковська

Грудень
2020 року

Л.Кухарук
О.Опольський

Додаток 6
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік

Питання, що виносяться
на розгляд виконкому Острозької міської ради у І півріччі 2020 року
Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Про закінчення
План роботи відділу освіти
2019/2020 навчального
виконкому Острозької міської
року та підготовку
ради на 2020 рік
закладів та установ освіти
до роботи в новому
2020/2021 навчальному
році.

Термін
виконання
Червень
2020 року

Відповідальні
виконавці
Л.Кухарук
О.Опольський

Питання, що виносяться
на розгляд виконкому Острозької міської ради у ІІ півріччі 2020 року
Зміст заходу
Про стан підготовки
закладів та установ освіти
до нового 2020/2021
навчального року та
осінньо-зимового періоду.
Про затвердження мережі
класів і контингенту учнів
закладів загальної середньої
освіти Острозької міської
територіальної громади на
2020/2021 навчальний рік.

Обґрунтування
необхідності здійснення
заходу
План роботи відділу освіти
виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік
Закон України «Про
загальну середню освіту»,
Положення про
загальноосвітній
навчальний заклад»
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Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Вересень
2020 року

Л.Кухарук
О.Опольський

Вересень
2020 року

Л.Кухарук
С.Олійник

Додаток 7
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік
Організація та забезпечення освітнього процесу в закладах та установах освіти
Перелік питань, що вивчатимуться
2016
в закладах освіти
Стан організації освітнього
процесу:
Про стан виконання Програми
національного виховання
учнівської молоді на 2008-2020 роки.
Червень
Про організацію та забезпечення
оздоровлення та відпочинку дітей.
Про стан організації та забезпечення Вересень
харчування дітей у закладах освіти
Острозької міської територіальної
громади.
Про хід виконання Постанови Вересень
Кабінету Міністрів України від
13.09.2017 №684 «Про затвердження
Порядку ведення обліку дітей
шкільного віку та учнів».

Про стан організації та забезпечення
дотримання чинного законодавства з
питань охорони праці, пожежної
безпеки та виробничої санітарії у
закладах та установах освіти.
Про організацію та забезпечення
дотримання вимог цивільного
захисту в закладах та установах
освіти.
Про координацію роботи з питань
дотримання
антикорупційного
законодавства у відділі освіти,
закладах та установах освіти.
Січень
Про організацію та забезпечення
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2017

2018

2019

Квітень

2020

Листопад

Червень

Червень

Червень

Червень

Вересен
ь

Вересень

Листопад

Листопад

Вересен
ь

Вересень

Вересень

Вересень

Вересен
ь

Вересень

Вересень

Вересень

Січеньлютий

Жовтень

Квітень

Березень

Березень

санітарно-освітньої роботи та
медичного обслуговування в
закладах та установах освіти.
Про стан готовності закладів освіти
до початку нового навчального року
та осінньо-зимового періоду.
Про організацію та забезпечення
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у минулому навчальному
році та завдання з організації
зовнішнього незалежного
оцінювання на новий навчальний рік.
Про організацію та додержання
педагогічними працівниками вимог
законодавства щодо забезпечення
захисту дітей від будь-яких форм
фізичного або психологічного
насильства.
Про організацію та забезпечення
впровадження міської програми
військово-патріотичного виховання
та підготовки молоді до служби в
Збройних Силах України та інших
військових формуваннях на 20162020 роки.
Про організацію та забезпечення
роботи у відділі освіти виконкому
Острозької міської ради та у
підвідомчих закладах та установах
освіти щодо звернень громадян.
Про дотримання чинного
законодавства щодо стану кадрової
роботи в закладах та установах
освіти.
Про стан організації та забезпечення
харчування дітей у закладах освіти
територіальної громади.

Серпеньвересень

Серпень
вересень

Серпеньвересень

Серпеньвересень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Серпеньвересень

Жовтень

Листопад

Січень,
Вересень

Січень,
Вересен
ь

Січень,
Вересень

Листопад

Січень,
Вересень

Січень,
Вересень

Листопад

Листопад

Квітень

Листопад

Листопа
д

Листопад

Про виконання Програми розвитку
освіти міста Острога на 2019-2020
роки.

Листопад

Про
організацію
індивідуальної
форми навчання в системі загальної
середньої
освіти
територіальної
громади.

Лютий

Лютий

Про створення
інклюзивного
простору в закладах освіти для дітей
з особливими освітніми потребами.

Лютий

Лютий
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Лютий

Про проведення ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних дисциплін у 2019-2020
навчальному році.

Квітень

Про стан організації роботи щодо
формування навичок
здорового способу життя серед
учнівської молоді.
Про стан організації учнівського
самоврядування в закладах освіти
міста.
Про стан організації профільного
навчання учнів старшої школи
закладів загальної середньої освіти.

Квітень

Квітень

Листопа
д

Квітень

Січень

Про стан організації та забезпечення Березеньпсихолого-педагогічного супроводу в квітень
закладах освіти.
Про організацію освітнього простору
Нової української школи у закладах
загальної середньої освіти
територіальної громади.

Березеньквітень
Серпень
Вересень

Січень

Про стан виконавської дисципліни та
організації виконання завдань,
визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету
Міністрів України, голови
Рівненської ОДА, міського голови,
реагування на запити і звернення
народних депутатів України та
депутатів Острозької міської ради за
2019 рік.
Про хід реалізації Національної
стратегії з оздоровчої рухової
активності в Україні на період 20202025 року «Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова
нація».

Січень

Жовтень

Листопад

Про стан виконання Програми
розвитку фізичної культури та спорту
в місті Острозі на період до 2020
року.
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Додаток 8
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік

Перспективний план-графік
звітування керівників закладів освіти
на засіданні колегії при відділі освіти
№
з/п
1

2

3

4
5

6
7

Назва навчального закладу

2016

Острозький дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) №1 «Ромашка»
Острозький дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) №2 «Веселка»
Острозький навчальновиховний комплекс «Школа
І-ІІІ ступенів – гімназія»
Острозька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1
Острозька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3

2017

2018

2019

2020

+

+

+

+
+

Дитячо-юнацька спортивна
школа
КУ «Інклюзивно-ресурсний
центр міста Острога»

+
+
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Додаток 9
до плану роботи відділу
освіти виконкому Острозької
міської ради на 2020 рік
План масових заходів
№
з/п

1

2

3

4

Зміст роботи

Обґрунтування заходу

І етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів-членів
Малої академії наук
України
ІІІ етап
Всеукраїнських
олімпіад з базових
дисциплін
Шкільна ліга з
волейболу (міський
етап)

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік

Січень

Відповідаль Відмітки
ний за
про
виконання виконанн
я
Н.Рачук

Відповідний наказ
Міністерства освіти і
науки України

Січень

Н.Рачук

План спортивно-масових і
військово-патріотичних
заходів серед дітей,
учнівської молоді та
педагогічних працівників
навчальних закладів міста
відділу освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2019/2020 навчальний
рік

23-24.01

Т.Слободян

Шкільна ліга з футзалу
(міський етап)

План спортивно-масових і
військово-патріотичних
заходів серед дітей,
учнівської молоді та
педагогічних працівників
навчальних закладів міста
відділу освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2019/2020 навчальний
рік

29.01

Т.Слободян
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Термін
викона
ння

5

Огляд-конкурс читцівдекламаторів та юних
поетів «Живи,
Кобзарю, в пам’яті
людській!»

Орієнтовний план
проведення обласних
масових заходів та участі
дітей у Всеукраїнських
заходах художньоестетичного напряму
позашкільної освіти

ІІІ
декада

Н.Рачук

6

Змагання з баскетболу
в залік міської
Спартакіади школярів
2020 року
І та ІІ етап спортивномасового заходу серед
дітей молодшого
шкільного віку
«Фестиваль естафет»
Відкритий турнір з
волейболу серед
аматорів «Кубок мера
м. Острога»
Зональні змагання з
баскетболу в залік
обласної Спартакіади
школярів 2020 року
VІ турнір пам’яті
тренера-викладача
Острозької ДЮСШ
Камінського О.Ф.
Міський конкурс
юних екскурсоводівкраєзнавців

Положення про
проведення міської
Спартакіади школярів
2020 року
Положення про
проведення

21.02

Т.Слободян

І декада,
25.02

Т.Слободян

Положення про
проведення

16.02

Т.Слободян

Положення про
проведення міської
Спартакіади школярів
2020 року
Положення про
проведення

28.02

Т.Слободян

08-09.02

Т.Слободян

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План масових заходів
відділу освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік

Березень Н.Рачук
І.Чабан

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу

Березень І.Кравчук

7

8

9

10

11

12

Міський етап
Всеукраїнського
турніру юних істориків

13

Конкурс читцівдекламаторів «В сім’ї
вольній, новій…»

14

Міський етап олімпіади
серед учнів четвертих
класів закладів
загальної середньої
освіти «Юне
обдарування - 2020»
Тиждень дитячої та
юнацької книги у
закладах загальної
середньої освіти
Конкурс екологічних

15

16
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Березень О.Опольськ
ий
Березень Н.Рачук

ІІ
Н.Рачук
декада,
І.Юрчук
Березень

Березень Н.Рачук

колективів «На нас
надіється Земля»
17

18

19

Змагання з волейболу в
залік міської
Спартакіади школярів
2020 року
Зональні змагання з
волейболу в залік
обласної Спартакіади
школярів
2020 року
І та ІІ етап
Всеукраїнського
спортивно-масового
заходу серед дітей
«Олімпійське
лелеченя»

20

Конкурс екологічної
творчості «Свіжий
вітер»

21

Обласний етап
олімпіади «Юне
обдарування -2020»
серед учнів четвертих
класів.
Змагання з баскетболу
в залік обласної
Спартакіади школярів
2020 року
Спартакіада
педагогічних
працівників навчальних
закладів міста
Міськрайонні змагання
шкільних санітарних
постів

22

23

24

25

І етап Всеукраїнської
акції «Історія міст і сіл
України»

26

Міський етап конкурсу
декоративноужиткового і
образотворчого
мистецтва «Знай і люби

освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
Положення про
проведення міської
Спартакіади школярів
2020 року
Положення про
проведення обласної
Спартакіади школярів
2020 року
Положення про
проведення

План обласних заходів та
участі дітей і учнівської
молоді у Всеукраїнських
заходах за напрямами
позашкільної освіти у
2020 році
План роботи управління
освіти і науки Рівненської
обласної державної
адміністрації на 2020 рік

05.03

Т.Слободян

13.03

Т.Слободян

І декада Т.Слободян
–
перший
етап,
17.03 –
другий
етап
Березень Н.Рачук

Березень Н.Рачук

Положення про
проведення обласної
Спартакіади школярів
2020 року
Положення про
проведення

12.03

Т.Слободян

31.03

Т.Слободян

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи методичного
кабінету відділу освіти
виконкому Острозької
міської ради на 2019/2020
навчальний рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік

Березень О.Опольськ
ий
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Березень І.Кравчук

19-20.03

Н.Рачук

свій край» (конкурс
писанкарства)
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Регіональний конкурс
«Атомна енергетика і
ми» (за сприяння
ХЕАС)
Змагання з
легкоатлетичного кросу
в залік міської
Спартакіади школярів
2020 року
Участь у трудових
акціях в рамках
проведення тижня
охорони
навколишнього
середовища: «День
Землі», «День
Довкілля», «До чистих
джерел», «Чиста
планета», «Ліси для
нащадків»
Міський зліт
учнівського
самоврядування

Лист інформаційного
центру ХАЕС

Березень Н.Рачук

Положення про
проведення міської
Спартакіади школярів
2020 року

03.04

Т.Слободян

План обласних масових
заходів, участі дітей та
учнівської молоді у
Всеукраїнських заходах за
напрямами позашкільної
освіти у 2020 році

Квітень

Н.Рачук

До 20.04

І.Юрчук

До 15.04

І.Юрчук

До 25.04

І.Юрчук

18.04

Т.Слободян

03.04

Т.Слободян

Квітень

Н.Рачук

Квітень

І.Кравчук

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
І етап Всеукраїнського План роботи відділу
фестивалю – конкурсу
освіти виконкому
«Молодь обирає
Острозької міської ради
здоров’я»
на 2020 рік
Міський конкурс на
План роботи відділу
кращу організацію
освіти виконкому
правовиховної роботи
Острозької міської ради
на 2020 рік
Змагання з
Положення про
легкоатлетичного кросу проведення міської
в залік обласної
Спартакіади школярів
Спартакіади школярів
2020 року
2020 року
Змагання з волейболу в Положення про
залік обласної
проведення обласної
Спартакіади школярів
Спартакіади школярів
2020 року
2020 року
Обласний етап
План обласних масових
конкурсу екологічних
заходів, участі дітей та
колективів «На нас
учнівської молоді у
надіється Земля»
Всеукраїнських заходах за
напрямами позашкільної
освіти у 2020 році
Тиждень психології у
План роботи відділу
закладах освіти міста
освіти виконкому
120

37

38

39

40
41

42

43

44

45
46

47

48

49

Конкурс
експериментальнодослідницьких робіт з
природознавства
«Юний дослідник»
(9-11 років)
Міський етап
Всеукраїнської акції
«А ми тую славу
збережемо»
Змагання з легкої
атлетики в залік міської
Спартакіади школярів
2020 року
День футболу
Фестиваль ранкової
зарядки «Рух заради
здоров’я»
Спартакіада
допризовної молоді
(міський етап)
Обласні зональні
змагання з футболу на
призи клубу
«Шкіряний м’яч».
ІІІ етап
Всеукраїнського
спортивно-масового
заходу серед дітей та
підлітків «Олімпійське
лелеченя»
Вогневі тренування,
стрільби
Двомісячник
«Співучість у долі
дитини», присвяченого
Міжнародному дню
захисту дітей
Змагання з легкої
атлетики в залік
обласної Спартакіади
школярів 2020 року
Міський етап дитячоюнацької військовоспортивної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Українського козацтва
Свято останнього

Острозької міської ради
на 2020 рік
Положення про конкурс

Квітень

Н.Рачук

Відповідний наказ
управління освіти і науки
Рівненської обласної
державної адміністрації
Положення про
проведення міської
Спартакіади школярів
2020 року
Положення про
проведення
Положення про
проведення

Квітень

І.Кравчук

17.04

Т.Слободян

29.04

Т.Слободян

01-03.04

Т.Слободян

Положення про
проведення

09-10.04

Т.Слободян

Положення про
проведення

Квітень

Т.Слободян

Положення про
проведення

І декада,
квітень

Т.Слободян

Положення про
проведення
План масових заходів
відділу освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2019/2020 навчальний
рік
Положення про
проведення обласної
Спартакіади школярів
2020 року

ІІІ
декада
Квітеньчервень

09.05

Т.Слободян,
І.Юрчук
І.Юрчук,
заступники
директорів з
виховної
роботи
Т.Слободян

Положення про
проведення

07-09.05

Т.Слободян

План роботи відділу

29.05

І.Юрчук
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дзвоника для учнів 111-х класів
50

Міське свято
«Випускник - 2020»

51

«Старти надій» в залік
міської Спартакіади
школярів 2020 року

52

Зональні та обласні
змагання «Старти
надій» в залік обласної
Спартакіади школярів
2020 року
Змагання зі
спортивного туризму
та спортивного
орієнтування в залік
обласної Спартакіади
школярів 2020 року
Обласний зліт юних
туристів – краєзнавців,
активістів руху
учнівської молоді «Моя
земля – земля моїх
батьків»
ІІІ етап спортивномасового заходу серед
дітей молодшого
шкільного віку
«Фестиваль естафет»
Спартакіада
допризовної молоді
(обласний етап)
Обласний етап дитячоюнацької військовоспортивної
патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
українського козацтва
«Веселі старти» серед
вихованців закладів
дошкільної освіти
Заходи до
Міжнародного дня
захисту дітей

53

54

55

56

57

58

59

освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
Положення про
проведення міської
Спартакіади школярів
2020 року
Положення про
проведення обласної
Спартакіади школярів
2020 року

Червень

І.Юрчук

08.05

Т.Слободян

15.05
23-24.05

Т.Слободян

Положення про
проведення обласної
Спартакіади школярів
2020 року

До 30.05

Т.Слободян

План роботи обласної
станції юних туристів на
2020 рік

Травень

І.Кравчук

Положення про
проведення

До 29.05

Т.Слободян

Положення про
проведення

До 29.05

Т.Слободян

Положення про
проведення

До 30.05

Т.Слободян

Положення про
проведення

29.05

Т.Слободян

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік

30.0501.06

І.Юрчук

122

60

ІІІ тур фізкультурнооздоровчого
патріотичного
фестивалю школярів
України «Нащадки
козацької слави»

Положення про
проведення фізкультурнооздоровчого
патріотичного фестивалю
школярів України

До 30.06

Т. Слободян

61

Міська серпнева
конференція
педагогічних
працівників

Серпень

Л.Кухарук

62

Урочисті заходи з
нагоди Дня знань у
закладах загальної
середньої освіти міста
Відзначення
Всеукраїнського Дня
дошкілля

Відповідний наказ
Міністерства освіти і
науки України
План роботи відділу
совіти на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
Положення про
проведення міської
Спартакіади школярів
2020 року
Відповідний наказ
управління освіти та
науки, молоді та спорту
Рівненської обласної
державної
адміністрації
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
Положення про конкурс

01.09

І.Юрчук

25.09

Т.Слободян

20.09

Т.Слободян

До 30.09

І.Кравчук

До 30.09

О.Опольсь
кий

До 30.09

Н.Рачук

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради

ІІІ
Н.Рачук
декада,
вересень

63

64

65

66

67

68

Змагання з футболу в
залік міської
Спартакіади школярів
2020 року
Обласні змагання зі
спортивного туризму,
приурочених до
Всесвітнього Дня
туризму
Міський етап
Всеукраїнського
турніру юних
правознавців
Виставка-конкурс
дитячого малюнка «Я
хочу жити в якісному
світі»
Міський етап турніру
юних біологів

69

Олімпійський урок

70

Олімпійський тиждень

71

Спортивний брейнринг «Що? Де? Коли?»

123

07-11.09

Т.Слободян

14-18.09

Т.Слободян

18.09

Т.Слободян

72

День працівників
фізичної культури

73

Малі Олімпійські Ігри
серед вихованців
старших груп закладів
дошкільної освіти
Зональні змагання з
футболу в залік
обласної Спартакіади
школярів 2020 року
Урочистості з нагоди
Дня працівників освіти

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
Згідно положення та
наказу

Положення про
проведення обласної
Спартакіади школярів
2020 року
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
Обласний етап турніру План обласних очноюних біологів
заочних масових заходів
на 2020 рік
Обласний етап турніру План обласних очноюних географів
заочних масових заходів
на 2020 рік
Змагання з футболу в
Положення про
залік обласної
проведення обласної
Спартакіади школярів
Спартакіади школярів
2020 року
2020 року
Змагання з легкої
Положення про
атлетики в залік міської проведення міської
Спартакіади школярів
Спартакіади школярів
2020 року
2020 року
Змагання з легкої
Положення про
атлетики в залік
проведення обласної
обласної Спартакіади
Спартакіади школярів
школярів 2020 року
2020 року
Міський турнір з мініПоложення про
футболу на призи клубу проведення
«Шкіряний м’яч» серед
учнів закладів загальної
середньої освіти
Міжобласний турнір з
Положення про
волейболу серед юнаків проведення
2004 року народження
та молодших
Всеукраїнський
Відповідний наказ
місячник шкільних
управління освіти і науки
бібліотек
Рівненської
облдержадміністрації
Всеукраїнська
Положення про акцію
природоохоронна акція
«Птах року»
Міський етап конкурсу Положення про конкурс
124

09-11.09

Т.Слободян

18.09

Т.Слободян

25.09

Т.Слободян

02.10

І.Юрчук

Жовтень Н.Рачук
Жовтень Н.Рачук
І декада,
жовтень

Т.Слободян

02.10

Т.Слободян

ІІ
декада,
жовтень

Т.Слободян

До 30.10

Т.Слободян

І декада,
жовтень

Т.Слободян

Жовтень І.Кравчук

Жовтень Н.Рачук
ІІ

Н.Рачук

86

87

88

89

90

91

92

93

читців-гумористів
«Поліські
пересмішники»
Міський етап
фестивалю-конкурсу
патріотичної пісні
«Поліська січ»
Міський етап
Міжнародного мовнолітературного
учнівської та
студентської молоді
конкурсу імені
Т.Г.Шевченка
Міський етап конкурсу
з української мови
імені П.Яцика
Шкільна ліга з
баскетболу серед учнів:
- 2003-2005 р.н.;
- 2006-2008 р.н.
Міські та зональні
змагання з шахів та
шашок в залік міської
Спартакіади школярів
2020 року
Міський етап
Всеукраїнської акції
«Моя Батьківщина –
Україна
Благодійна акція до
Міжнародного Дня
людей з інвалідністю
«Теплом душі зігріти
світ»
Всеукраїнський
фізкультурнопатріотичний
фестиваль школярів
України «Нащадки
козацької слави»,
ІІ етап (міський)

94

Новорічні ранки в
закладах освіти

95

Міська новорічноріздвяна виставка
«Новорічна
композиція»,

декада,
Жовтень
Положення про конкурс

ІІ
декада,
жовтень

Н.Рачук

Відповідний наказ
Міністерства освіти і
науки України

І декада,
жовтень

Н.Рачук

Відповідний наказ
Міністерства освіти і
науки України
Положення про
проведення

ІІІ
декада,
жовтень
13-14.11

Н.Рачук

Положення про
проведення Спартакіади
школярів 2020 року

06.11
13.11

Т.Слободян

План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік

ІІІ
декада,
листопа
д
01.12

Н.Рачук

Положення про
проведення
Всеукраїнського
фізкультурнопатріотичного фестивалю
школярів України
«Нащадки козацької
слави»
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План обласних очнозаочних масових заходів
на 2020 рік

11.12

Т.Слободян

Грудень

І. Юрчук

до 08.12

Н.Рачук

125

Т.Слободян

І.Кравчук

«Український сувенір»

96

97

Міська виставка робіт
декоративноужиткового мистецтва
«Різдвяні канікули»
ІІ етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
базових дисциплін

Змагання з шахів та
шашок в залік обласної
Спартакіади школярів
2020 року
99
ІІ етап Всеукраїнського
конкурсу учнівської
творчості,
присвяченого
Шевченківським дням,
під гаслом
«Об’єднаймося ж,
брати мої»
100 Шкільна ліга з
баскетболу 3х3:
- 2002 р.н. і молодші;
- 2005 р.н. і молодші.
98

План масових заходів
відділу освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
План роботи відділу
освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік
Положення про
проведення обласної
Спартакіади школярів
2020 року
План масових заходів
відділу освіти виконкому
Острозької міської ради
на 2020 рік

І декада,
грудень

Н.Рачук

Грудень

Н.Рачук

До 11.12

Т.Слободян

Грудень

Н.Рачук

Положення про
проведення

03-04

Т.Слободян

126

127

