
Богуславська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 

 

Рішення колегії 

 

Від 25.09.2017        Протокол № 3 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з питань, що розглядались на 

засіданні, колегія відділу освіти 

 

УХВАЛИЛА: 

 

По першому питанню: 
«Про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам навчальних закладів спільно з відділом освіти: 

2.1. Взяти під постійний контроль питання своєчасного інформування 

кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей, про учнів, які не 

відвідують навчальні заклади без поважних причин або не охоплені навчанням, 

притягнення до відповідальності батьків, які не займаються вихованням дітей. 

2.2. Посилити профілактичну роботу з учнями, які систематично 

пропускають уроки без поважних причин, грубо або неодноразово порушують 

статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають наркотичні засоби чи 

спиртні напої, знаходяться на обліку у відділі кримінальної міліції у справах 

дітей. 

2.3. Вжити заходів щодо охоплення неповнолітніх, схильних до 

правопорушень, позашкільною освітою. 

2.4. Забезпечити складання та виконання планів індивідуального 

психолого-педагогічного супроводу дітей вищезазначених категорій. 

2.5. Продовжити практику щомісячного розгляду на засіданнях 

шкільних Рад з профілактики правопорушень результатів роботи з 

попередження підліткової злочинності, дитячого алкоголізму та інших 

негативних явищ у молодіжному середовищі. 

2.6. Забезпечити безумовне виконання Інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку в частині своєчасного здійснення обліку в повному 

обсязі. 

2.7. Вжити заходів щодо активізації роботи навчальних закладів з 

питань профілактики правопорушень. 

2.8. Взяти під особистий контроль питання відпочинку та оздоровлення 

дітей, які стоять на внутрішньо шкільному обліку та проживають в сім’ях, що 

опинились у складних життєвих обставинах. 

3. Спільно з ювенальним відділом поліції запланувати заходи по 

профілактиці правопорушень неповнолітніми у позаурочний та вечірній час, 

канікулярний період. 

По другому питанню: 

«Про мотиваційне заохочення вчителів Богуславського району за 

впровадження інноваційної діяльності.» 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 



2. Встановити мотиваційне заохочення вчителям Богуславського району 

за впровадження інноваційної діяльності в розмірі 10% до посадового окладу з 

01.10.2017 року по 31.12.2017 року. 

3. Встановити щомісячну доплату в розмірі 10 % до посадового окладу з 

01.10.2017 року по 31.12.2017 року відповідальним за якісне функціонування 

офіційних веб-сайтів навчальних закладів. 

 

По третьому питанню: 

«Про підготовку навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий 

період 2017-2018 н.р.» 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам навчальних закладів спільно з відділом освіти: 

2.1. вирішувати в оперативному порядку питання щодо підвезення учнів та 

педагогічних працівників сільської місцевості до місць навчання та роботи; 

Постійно. 

2.2. забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти та котелень 

навчальних закладів до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 

2017-2018 років; 

Осінньо-зимовий період 2017/2018 н.р. 

3. Начальнику господарської групи відділу освіти проводити постійний 

аналіз та забезпечити контроль за проходженням опалювального сезону, 

зокрема за здійсненням заходів з переведення котельного господарства на 

місцеві види палива 

Постійно. 

По четвертому питанню: 

«Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за 9 

місяців 2017 року та організацію роботи з профілактики та попередження 

нещасних випадків» 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1 Забезпечити контроль та дотримання вимог чинного законодавства з 

питань безпеки життєдіяльності 

Протягом 2017 року 

2.2 Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

навчально-виховного процесу 

Протягом 2017 року 

2.3. Здійснювати аналіз рівня травматизму дітей під час навчально-

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

виробничих нарадах 

Щоквартально 

2.4.Забезпечити включення в тематику педагогічних рад, батьківських 

зборів питання щодо профілактики травматизму серед учнів у побуті 

Протягом 2017 року 

2.5.Забезпечити системне та вчасне інформування (подачу матеріалів за 

результатами розслідування) у відділ освіти про випадки травматизму серед 

учнів у навчальному закладі 



Постійно 

2.6.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 

2.7.Посилити особистий контроль за безпекою життєдіяльності учнів під 

час перерв, уроків фізичного виховання 

Постійно 

2.8.Забезпечувати контроль дотримання заходів з техніки безпеки, 

медичного супроводу та медико-педагогічного контролю під час уроків 

фізичної культури та спортивно-масових заходів 

Постійно  

По п’ятому питанню: 

«Про схвалення Положення про Центр національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді Богуславського району» 

1. Схвалити Положення про Центр національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді Богуславського району. 

2. Видати наказ на рішення колегії про організацію роботи Центру 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді Богуславського 

району. 

3. Керівнику Богуславської СШ №1: 

3.1.спланувати роботу Центру національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді; 

3.2.про проведену роботу прозвітуватись до 15.01.2018 р. 

4. Керівникам Богуславської СШ №1, Богуславської ЗОШ №2, 

Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 - гімназія», Мисайлівського НВК, 

Хохітвянського НВК: ознайомити педагогічний колектив з Положенням про 

Центр національно-патріотичного виховання учнівської молоді Богуславського 

району. 

 

По шостому питанню: 

«Про заходи щодо поліпшення належних умов пожежної безпеки у 

навчальних закладах Богуславського району». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам навчальних закладів спільно з відділом освіти: 

2.1 Забезпечити будівлі, приміщення необхідною кількістю первинних 

засобів пожежогасіння, укомплектувати пожежні щити необхідним 

протипожежним інвентарем. 

3. Керівникам навчальних закладів: 

3.1. Забезпечити дотримання та виконання вимог наказу Міністерства 

освіти і науки України від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України». 

3.2. Привести у відповідність вимог норм та правил пожежної безпеки 

шляхи евакуації. 



3.3. Привести до належного стану систему протипожежного водогону, 

внутрішні пожежні гідранти. 

4. Посилити виховну роботу, яка направлена на попередження виникнення 

пожеж від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого 

ставлення до національного багатства, а також набуття навичок особистої 

безпеки в разі виникнення пожежі. 

 

Голова колегії        О.В. Поліщук 

Секретар         О.І. Духан 


