
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

29.08.2018                                                            №  236 

 

 Про організований початок   

2018/2019 навчального року та 

проведення Дня Знань в закладах  

освіти Зачепилівського району 

 

      Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», керуючись 

Положенням про відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

райдержадміністрації, затвердженим  розпорядженням голови  

Зачепилівської  райдержадміністрації від 06. 04.2017 року № 97, з метою 

створення належних умов для організованого початку 2018/2019 навчального 

року в  закладах освіти  Зачепилівського району, забезпечення рівного 

доступу дітей до якісної освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити склад моніторингової групи відділу освіти, молоді та спорту  

Зачепилівської районної державної адміністрації з питань підготовки  

закладів освіти до 2018/2019 навчального року: 

1. Петренко О.О.- начальник відділу освіти, молоді та спорту,керівник 

моніторингової групи. 

2.Бєляєва А.І.- завідуюча районним методичним кабінетом. 

3.Гергель Т.В.– методист районного методичного кабінету. 

4. Ляшенко В.І. – методист районного методичного кабінету. 

5.Литвин В.В.– головний бухгалтер відділу освіти ,молоді та спорту 

райдержадміністрації. 

6.Козина В.В.- керівник господарчої групи. 

 

2. Моніторинговій  групі узагальнити матеріали про стан підготовки  закладів 

освіти до 2018/2019 навчального року за результатами оглядів для розгляду 



на колегії відділу освіти, молоді та спорту та серпневій конференції 

педагогічних працівників району. 

                                                                                                   До 30.08.2018 року 

 

3. Районному методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

(Бєляєва А.І.): 

 

3.1. Доводити  до відома педагогічних колективів  закладів освіти 

інструктивно-методичні листи  Міністерства освіти і науки України, інші 

науково-методичні матеріали щодо організації та методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році.  

 

                                                                                                                     Постійно 

 

3.2.Ознайомити педагогічні колективи  закладів освіти з аналітичними 

матеріалами про особливості викладання навчальних дисциплін протягом 

2018/2019 навчального року.  

                                                                                                    До 30.08.2018 року 

 

3.3.Завершити  розробку проектів робочих навчальних планів  закладів освіти  

на 2018-2019 н. р.  

                                                                                                    До 30.08.2018 року                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

3.4.Узагальнити оперативну  інформацію  про початок 2018/2019 

навчального року в  закладах  освіти  Зачепилівського  району. 

 

 До 06.09.2018 

 

3.5.Узагальнену інформацію про хід виконання заходів щодо підготовки та 

організації початку 2018/2019 навчального року надати до Департаменту 

освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. 

 

                                                                                                  До 06.09.2018 

 

3.6.Здійснити контроль за діяльністю керівників закладів загальної середньої 

освіти  щодо аналізу працевлаштування та подальшого навчання випускників 

9-х та  11-х класів  закладів освіти. 

 

                                                                                                   До 01.09.2018 року 



4. Методисту по роботі з кадрами районного методичного кабінету відділу 

освіти, молоді та спорту Гергель Т.В.., керівникам  закладів загальної 

середньої  освіти:  тримати на контролі комплектування навчальних закладів 

педагогічними працівниками, технічним персоналом. 

 

                                                                                                    До 31.08.2018 року 

5.Керівнику господарської групи  Козині В.В.. 

 

5.1. Забезпечити координацію роботи з метою організації регулярного 

безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів та  працівників   

закладів освіти, які цього потребують. 

 

                                                                   Протягом 2018/2019 навчального року 

  

5.2. Переглянути та затвердити  маршрути руху шкільних автобусів, списки 

для здійснення підвезення.  

                                                                                                    До 30.08.2018 року 

 

5.3.Забезпечити якісну підготовку закладів освіти до організованого початку 

2018/2019 навчального року. 

                                                                                                   До 31.08. 2018 року 

  

5.4.Забезпечити архітектурну доступність приміщень  закладів освіти району 

для дітей із особливими потребами.   

                                                                                           Протягом 2018 року 

 

5.5.Провести заходи з  модернізації внутрішніх і зовнішніх вбиралень  

закладів освіти. 

                                                                                           До 01.09.2018 року 

 

5.6.Вжити заходів щодо забезпечення належного стану цивільного захисту в  

закладах освіти. 

                                                                                                    До 01.09.2018 року 

 

5.7.Провести комплекс заходів із підготовки  закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період: 

                                                                                                      До 01.10.2018 

 



5.8.Розглянути можливості щодо переведення котелень на альтернативні 

види палива.                                                                                                                              

                                                                                                    До 01.10.2018 року  

 

5.9.Завершити ремонт котелень, їх реконструкцію та підготовку тепломереж 

до роботи в осінньо-зимовий період. 

                                                                                                  До 10.09.2018 року 

 

5.10.Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання  

закладів освіти відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного 

нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального року з урахуванням Правил 

технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за №197/13464.  

                                                                                                                                             

                                                                                                    До 10.09.2018 року 

 

5.11.Забезпечити контроль за виконанням завдань із енергозбереження щодо 

скорочення природного газу і впровадження прогресивних технологій та 

обладнання для ефективного його використання.  

                                                                                                                    Постійно   

                                

5.12.Забезпечити заклади освіти  твердим паливом в обсягах, необхідних для 

їх безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період. 

 

                                                                                                    До 01.10.2018 року 

 

5.13.Забезпечити виконання протипожежних заходів у  закладах освіти. 

 

                                                                                                    До 01.09.2018 року 

 

5.14.Забезпечити  відновлення і ремонт  шкільних спортивних майданчиків та 

перевірку безпечності спортивного обладнання, встановленого на них. 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    До 01.09.2018 року 

 

5.15.Сприяти покращенню  матеріально-технічної бази  їдалень  закладів 

освіти. 



                                                                                                    До 01.09.2018 року                                                                                                                                                                                

 

6.Керівникам  закладів  загальної середньої освіти: 

 

6.1.Спільно з відповідними органами охорони здоров’я забезпечити 

проведення профілактичних медичних оглядів дітей, учнів, працівників 

закладів освіти.    

                                                                                                    До 01.09.2018 року  

  

6.2.Забезпечити дієвий контроль за станом прилеглої території та подвір’я 

школи. 

                                                                                                                     Постійно                                     

 

6.3.Провести організований набір учнів до 1-х та 10-х класів, раціональне 

комплектування інших класів (груп) навчальних закладів. 

 

                                                                                                   До  30.08.2018 року 

 

6.4.Поновити куточки пожежної безпеки, інформаційні стенди та схеми 

евакуації учнів і персоналу з навчального закладу. Вжити заходи щодо 

створення для учасників навчально-виховного процесу безпечних умов праці, 

виконання вимог пожежної безпеки та дотримання вимог санітарного 

законодавства.  

                                                                                                   До 01.09.2018 року 

 

6.5.Здійснити попередній аналіз працевлаштування та подальшого навчання 

випускників 9-х та  11-х класів  закладів освіти. 

 

                                                                                                   До  15.09.2018 року 

 

6.6.Забезпечити вчасне подання статистичних звітів та оперативної 

інформації.  

                                                                                                               Постійно 

 

6.7.Забезпечити неухильне виконання вимог відповідних інструкцій щодо 

належного зберігання та ведення ділової документації  закладу освіти. 

 

                                                                                                                   Постійно 

                                                                                                                                                    



6.8.Підготувати тарифікаційні матеріали  закладів освіти  на 2018-2019 н. р. 

та  затвердити в установленому порядку. 

                                                                                              З 03.09 - 05.09.2018 

 

6.9.Провести засідання педагогічні ради та визначити завдання трудових 

колективів на новий навчальний рік.  

                                                                                                    До 31.08.2018 року 

 

6.10.Забезпечити урочисте проведення Дня знань 1 вересня 2018 року. 

 

                                                                                                    01.09.2018 року 

6.11. Вжити заходів щодо збільшення показника охоплення дітей 

позашкільною освітою.  

                                                                                                    До 14.09.2018 року 

 

6.12.Забезпечити оперативне звітування відділу освіти, молоді та спорту  про 

початок 2018/2019 навчального року. 

                                                                        В день проведення до 10 год. 00 хв 

 

7.Головному бухгалтеру відділу освіти,молоді та спорту Литвин В.В.: 

 

7.1. Провести  засідання районної тарифікаційної комісії щодо тарифікації  

педагогічних працівників закладів освіти  на 2018-2019 н. р. та  затвердити  її 

в установленому порядку. 

                                                                                              З 03.09 - 05.09.2018 

 

8.Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                    О. ПЕТРЕНКО                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач районним 

методичним кабінетом                                                              Антоніна Бєляєва  


