
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

НАКАЗ 

 

20.02.2017                                                  №35 

 

Про виконання рішень колегії відділу освіти  

від 16.02.2017 року 

 

На виконання рішення колегії відділу освіти від 16.02.2017 року, протокол 

№1, з метою вдосконалення роботи щодо розгляду звернень і заяв громадян, 

попередження випадків травматизму серед учасників навчально-виховного 

процесу, вдосконалення роботи щодо профілактики правопорушень у закладах 

освіти Богуславського району, вдосконалення роботи щодо національно-

патріотичного виховання учнів, стану організації харчування у навчальних 

закладах Богуславського району 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам навчальних закладів: 

1.1.Взяти під особистий контроль та забезпечити ретельну перевірку 

всіх звернень громадян, в яких йдеться про недоліки організації навчально-

виховного процесу в закладах освіти, порушення прав дитини; невідкладно 

вживати заходів щодо припинення неправомірних дій та скасування незаконних 

рішень. 

Постійно 

1.2.Оперативно розглядати звернення учасників антитерористичної 

операції, громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, сприяти у вирішенні питань, 

пов’язаних із зарахуванням дітей до дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів, забезпеченням підручниками тощо. 

Постійно 

1.3.Забезпечити дотримання вимог Конституції України та Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 

року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Постійно 

1.4.Дотримуватися графіку особистого прийому громадян. Забезпечити 

чіткість і ефективність прийому відвідувачів. 

Постійно 



1.5.Розглядати питання про стан роботи із зверненнями громадян на 

педагогічних радах та виробничих нарадах. 

Щоквартально, протягом 2017 року 

1.6.Посилити контроль за роботою комісії з трудових спорів, якістю 

надання відповідей на звернення громадян. 

Протягом 2017 року 

1.7.Забезпечити контроль та дотримання вимог чинного законодавства 

з питань безпеки життєдіяльності. 

Протягом 2017 року 

1.8.Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

навчально-виховного процесу. 

Протягом 2017 року 

1.9.Здійснювати аналіз рівня травматизму дітей під час навчально-

виховного процесу та у позаурочний час, та розглядати дане питання на 

виробничих нарадах . 

Щоквартально 

1.10.Забезпечення включення в тематику педагогічних рад, 

батьківських зборів питання щодо профілактики травматизму серед учнів у 

побуті. 

Протягом 2017 року 

1.11.Забезпечити системне та вчасне інформування (подачу матеріалів 

за результатами розслідування) у відділ освіти про випадки травматизму серед 

учнів у навчальному закладі. 

Постійно 

1.12.Неухильно виконувати постанову Кабінету Міністрів України від 

22.03.2001 № 270 «Про Порядок розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру» та наказу Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001 р. № 616 «Про Порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 1365 від 

07.10.2013. 

Постійно 

1.13.Посилити особистий контроль за безпекою життєдіяльності учнів 

під час перерв, уроків фізичного виховання. 

Постійно 

1.14.Забезпечувати контроль за дотриманням заходів з техніки безпеки, 

медичного супроводу та медико-педагогічного контролю під час уроків 

фізичної культури та спортивно-масових заходів. 

Постійно  

1.15. Проаналізувати питання стану профілактики правопорушень у 

закладах освіти, забезпечити дієвий контроль за станом профілактики 

правопорушень, безпритульності, бездоглядності в дитячому середовищі та 

заслухати зазначене питання на педагогічних радах навчальних закладів. 

Лютий-березень 2017 



1.16.Продовжувати співпрацювати з відділом ювенальної превенції, 

службою у справах дітей. 

Постійно 

1.17.Продовжити практику проведення днів, тижнів, місячників 

правових знань, конкурсів, вікторин на краще оволодіння правовими знаннями 

серед дітей дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Протягом року 

1.18.Продовжити практику проведення профілактичного рейду «Урок» 

спільно із службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції. 

До 05.09, 05.12, 15.04. 

1.19.Залучати учнів із девіантною поведінкою та дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки до позашкільної освіти. 

Постійно 

1.20. Забезпечити проведення постійного системного контролю з боку 

керівників навчальних закладів за організацією харчування учнів та вихованців. 

Постійно 

1.21.Забезпечити своєчасне надання інформації до відділу освіти про 

кількість учнів та вихованців пільгових категорій для формування щомісячної 

бази даних. 

Щомісяця 

1.22.Посилити санітарно-просвітницьку роботу в закладах освіти серед 

учнів та їх батьків. 

1.23.Постійно оновлювати шкільні стенди щодо здорового харчування 

та організувати розгляд питань харчування учнів на засіданнях педагогічних 

рад закладів освіти та загальношкільних батьківських зборах не менше 2 разів 

на семестр. 

1.24.Включити в тематику класних батьківських зборів (1-11 класів) 

питання здорового харчування. 

1.25.Здійснювати контроль за організацією харчування в ДНЗ. 

Постійно 

1.26.Протягом дня виховувати культурно-гігієнічні навички у дітей 

дошкільного віку. 

Постійно 

1.27. Забезпечити подальшу системну роботу щодо національно-

патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Постійно 

1.28.Розробляти та впроваджувати в роботу виховні проекти та виховні 

програми національно-патріотичного спрямування. 

Протягом року 



1.29.Активізувати впровадження нових форм, методів національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

Постійно 

1.30.Активно залучати до національно-патріотичного виховання дітей 

та учнівської молоді громадські організації, представників організацій 

ветеранів, військових службовців. 

Постійно 

1.31.Вивчати досвід роботи педагогів з питання організації 

національно-патріотичного виховання учнів. 

Постійно 

1.32.Поповнювати шкільні музеї щорічно краєзнавчими матеріалами 

щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

Постійно 

1.33.Розширити мережу гуртків патріотичного,громадянського, 

краєзнавчого спрямування та залучити дітей до участі в цих гуртках. 

Постійно 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о. начальника відділу освіти       О.І. Духан 

 
З наказом ознайомлені: 

К.А. Івченко О.В. Миргородський  Л.І. Дорогань 

В.М. Вербіцький В.В.Восьмірко Н.В. Ляшенко 

Л.Ф. Байбуз В.В. Злочевська О.О. Моха 

М.І. Чмир Т.Т. Неборак С.М.Ткалич 

М.І. Байбарза О.В. Химорода М.М.Сімак 

Л.М. Глазко В.А. Кушнір Н.Л.Луценко 

І.М. Поліщук 

Л.А. Пушенко 

Т.Г. Царенко 

К.М. Миргородська 

Т.В. Жамська 

С.П. Нуртаєва 

М.О. Давиденко 

Г.М. Артеменко 

 


