
 

БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
17 травня 2019 року                № 83 

Про звітування керівників 

закладів освіти  

Богуславського району 

за підсумками 2018/2019 н.р. 

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 20 

Закону України «Про дошкільну освіту», ст.11 Закону України «Про 

позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 січня 

2005 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись 

Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, з 

метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління освітою, поєднання державного та 

громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських 

рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в закладах 

освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти: 

1.1. Звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференції) 

педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та 

громадськості у терміни, зазначені в додатку 1. У разі неможливості 

проведення звітування у зазначені терміни подати до відділу освіти уточнену 

дату проведення звітування; 

1.2. Запросити на загальні збори (конференцію) педагогічний колектив, 

членів батьківського комітету, ради та піклувальної ради закладу освіти, 

батьків та інших органів громадського самоврядування та забезпечити їх 

інформування не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення; 

1.3. Організувати і провести та забезпечити відповідність структури 

загальних зборів (конференції) згідно з Примірним положенням про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

закладів освіти про свою діяльність перед педагогічним колективом та 

громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

23 березня 2005 року №178; 
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1.4. Забезпечити обрання голови і секретаря зборів, проведення оцінки 

діяльності керівника шляхом голосування; 

1.5. Ознайомити учасників загальних зборів (конференції) з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 року № 55 «Про 

запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів»; 

1.6. У п’ятиденний термін після проведення звітування керівника закладу 

освіти подати до відділу освіти Богуславської районної державної адміністрації 

та розмістити на сайті у рубриці «Публічність» або «Прозорість»: 

- доповідну записку (додаток 2); 

- копію звіту керівника закладу освіти; 

- копію протоколу зборів та витяг з протоколу лічильної комісії. 

2. Головним спеціалістам відділу освіти, методистам РМК проаналізувати, 

надані керівниками закладів освіти, матеріали та врахувати результати у ході 

комплектації закладів освіти керівними кадрами та їх атестації. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу              О. ПОЛІЩУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти  

від 17.05.2019 № 83 

 

Графік  

проведення звітування керівників закладів освіти Богуславського району за 

підсумками 2018/2019 навчального року 

 

Дата Час Назва навчального закладу 

28.05.2019 14:00 КДНЗ №5 «Сонечко» 

03.06.2019 10:00 Біївецький НВК 

03.06.2019 13:00 Богуславський НВК 

04.06.2019 13:00 ДНЗ №1 «Малятко» 

04.06.2019 13:40 ДНЗ №6 «Дзвіночок» 

04.06.2019 14:40 ДНЗ №4 «Казка» 

05.06.2019 09:00 Хохітвянський НВК 

05.06.2019 11:00 Саварський НВК 

05.06.2019 12:00 Богуславська СШ №1 

06.06.2019 10:00 Тептіївський НВК 

06.06.2019 11:00 Вільхівецька філія 

06.06.2019 12:00 ДЮСШ 

07.06.2019 10:00 Шупиківський НВК 

07.06.2019 12:00 Бранепільський НВК 

10.06.2019 10:00 Дибинецький НВК 

10.06.2019 10:00 Розкопанецька ЗОШ 

11.06.2019 10:00 Киданівський НВК 

12.06.2019 10:00 КДНЗ «Берізка» с. Розкопанці 

12.06.2019 10:00 Мисайлівський НВК  

12.06.2019 12:00 ОНЗ Іванівський НВК 

13.06.2019 10:00 Ісайківський НВК  

13.06.2019 16:00 Богуславська ЗОШ №2 

14.06.2019 12:00 ЦДЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти  

від 17.05.2019 № 83 

 

Зразок 

 

Начальнику відділу освіти 

О. Поліщук  

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 
 

Повідомляю Вам, що відповідно до наказу відділу освіти від 17.05.2019   

№ 83 «Про звітування керівників закладів освіти Богуславського району за 

підсумками 2018/2019 н.р.» проведено звітування керівника на загальних 

зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, 

піклувальної ради та громадськості _(дата)___ 2019 року. 

Всього присутніх ______ осіб, з них: 

- працівників закладу ____ осіб; 

- батьків ____ осіб; 

- представників громадськості ____ осіб. 

 

Додатки: 

1. Копія звіту керівника – 1 екземпляр; 

2. Копія протоколу зборів керівника –1 екземпляр; 

3. Витяг з протоколу лічильної комісії в частині підрахунку результатів 

голосування –1 екземпляр. 

 

Директор (назва закладу освіти)       підпис        ініціал, прізвище 

 


