
Богуславська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 

 

Рішення колегії 

 

Від 20.12.2018        Протокол № 6 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з питань, що розглядались на 

засіданні, колегія відділу освіти 

 

УХВАЛИЛА: 
 

По першому питанню: 

«Про виконання плану роботи відділу освіти за 2018 рік». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Спеціалістам відділу освіти, керівникам структурних підрозділів: до 

15.01.2019 року організувати роботу по підготовці проекту плану роботи 

відділу освіти на І півріччя 2019 року та плану засідань колегії на 2019 рік та 

подати їх на розгляд колегії відділу освіти. 
 

По другому питанню: 

«Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти забезпечити: 

2.1. Якісне функціонування офіційного сайту навчального закладу та його 

систематичне інформаційне наповнення. 

Постійно. 

2.2. Своєчасну підготовку матеріалів для наповнення рубрик . 

Постійно. 

2.3. Взяти під персональну відповідальність контроль за змістом, 

актуальністю та якістю матеріалів, які розміщуються на офіційному Веб-сайті. 

Постійно. 

2.4. Здійснювати розміщення нових матеріалів у рубриці «Новини».  

Не рідше одного разу на тиждень. 

4 рази на місяць. 

2.5. Всю інформацію, яку надсилає ДСНС розміщувати в рубриці 

«101інформує». 

Постійно. 

2.6. У рубриках «УЧНЯМ», «БАТЬКАМ», «ВЧИТЕЛЯМ» – розміщувати 

інформацію корисну, цікаву, актуальну. 

Постійно. 

2.7. Рубрики створювати і розміщувати так, щоб їх було видно в «Меню». 

Постійно. 

2.8. Рубрику «Прозорість та відкритість»  оформити відповідно статті 30 

Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII; розмістити 

дані щодо правил прийому до закладу освіти. 

До 01.01.2019. 



2.9. Директору Розкопанецької ЗОШ наповнити рубрику «Прозорість та 

відкритість». 

До 01.01.2019. 

3. Директору КУ «ІРЦ» завершити роботу щодо створення офіційного 

сайту навчального закладу. 

До 01.01.2019. 

4. Головному бухгалтеру відділу освіти вчасно надавати дані закладам 

освіти щодо залучення та використання коштів відповідного закладу. 

Постійно. 

По третьому питанню: 

«Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за 2018 

рік та організацію роботи з профілактики та попередження нещасних 

випадків». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1 Забезпечити контроль та дотримання вимог чинного законодавства з 

питань безпеки життєдіяльності 

Протягом 2019 року 

2.2 Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

навчально-виховного процесу 

Протягом 2019 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 Забезпечення включення в тематику педагогічних рад, батьківських 

зборів питання щодо профілактики травматизму серед учнів у побуті 

Протягом 2019 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 



2.9 Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів від 

30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві» та контроль за вчасне 

інформування відділу освіти та проведення розслідування нещасного випадку у 

строки встановлені законодавством. 

Постійно 

По четвертому питанню: 

«Про організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки в закладах 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.2 Забезпечити виконання Правил пожежної безпеки зазначених у наказі 

МОН від 15.08.2016 № 974 

Постійно 

2.3 Забезпечити виконання у роботі з охорони праці «Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і навчальних закладах» від 01.08.2001 № 563 

Постійно 

По п’ятому питанню: 

«Про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу на виконання 

Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження в районі Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Спеціалістам відділу освіти: забезпечити виконання плану заходів на 

2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 

року № 903-р. 

3. Районному методичному кабінету : 

3.1. Забезпечити участь педагогів у методичних заходах регіонального та 

районного рівнів з питань впровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти та навчальних програм для 1-4 класів. 

Протягом року 

3.2. Надавати педагогічним працівникам закладів загальної середньої 

освіти району консультативно-методичну допомогу з питань реалізації 

Концепції «Нова українська школа». 

Протягом року 

3.3. Продовжувати поширювати досвід роботи учителів, які є учасниками 

експерименту регіонального рівня з теми «Розроблення та апробація навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації проекту 

Державного стандарту початкової загальної освіти». 

Протягом року 



3.4. Створювати умови для особистісного та фахового удосконалення 

кожного педагога як запоруку успіху його професійної діяльності, направленої 

на підвищення якості надання освітніх послуг. 

Протягом року 

3.5. Узагальнювати матеріали та сприяти поширенню кращого досвіду 

роботи педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти району 

щодо впровадження Концепції «Нова українська школа». 

До 01.07.2019. 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

4.1.  Сприяти створенню в закладах нового освітнього простору для 1-х 

класів з метою реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти. 

Протягом року. 

4.2. Інформувати батьківську громадськість про хід реформування 

освітньої галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Протягом року. 

4.3.  Сприяти вдосконаленню самоосвіти та педагогічної майстерності 

вчителів.  

Протягом року. 

По шостому питанню: 

«Про розгляд Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої 

освіти». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Розробити Інструкцію з діловодства у закладі відповідно до Інструкції 

з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року №676 та 

затвердити її. 

2.2. Ввести в дію Інструкцію з діловодства у закладах загальної середньої 

освіти з 01 січня 2019 року. 

2.3. Забезпечити неухильне додержання вимог Інструкції під час 

організації діловодства у закладах загальної середньої освіти. 
 

По сьомому питанню: 

«Про преміювання працівників закладів освіти Богуславського району». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Преміювати директорів закладів освіти; заступників директорів, 

учителів, завгоспів та робітників за поданнями директорів в межах 

затвердженого фонду заробітної плати, що не перевищує 100%. 

 

Голова колегії        О.В. Поліщук 

 

Секретар         О.І. Духан 


