
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З   

19 березня 2019 року                 №45 

 

Про виконання рішень колегії відділу освіти  

від 19.03.2019 року 

 

На виконання рішення колегії відділу освіти від 19.03.2019 року, протокол 

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

щодо посилення роботи з обдарованими учнями, щодо профілактики 

правопорушень у закладах загальної середньої освіти району, щодо стану 

організації харчування у закладах освіти Богуславського району; організації 

роботи щодо проведення Року дитини в Богуславському районі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів освіти: 

1.1.  Забезпечити: 

1.1.1 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; 

1.1.2 встановлення дієвого контролю за повним, об’єктивним, 

кваліфікованим розглядом звернень громадян, додержання встановлених 

законодавством термінів та надання відповідей авторам 

постійно; 

1.1.3 дотримання графіку особистого прийому громадян. Забезпечити 

чіткість і ефективність прийому відвідувачів 

постійно; 

1.1.4 розгляд питання про стан роботи із зверненнями громадян на 

педагогічних радах та виробничих нарадах 

щоквартально, протягом 2019 року. 

1.2. 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. 

Березень 2019. 
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1.3. Продовжувати співпрацювати з відділом ювенальної превенції, 

службою у справах дітей. 

Постійно. 

1.4. Продовжити практику проведення днів, тижнів, місячників правових 

знань, конкурсів, вікторин на краще оволодіння правовими знаннями серед 

дітей дошкільних та учнів закладів загальної середньої освіти. 

Протягом року. 

1.5. Продовжити практику проведення профілактичного рейду «Урок» 

спільно із службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції. 

До 05.09, 15.04. 

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

особливої соціальної уваги та підтримки до позашкільної освіти. 

Постійно. 

1.7. Забезпечити проведення постійного системного контролю з боку 

керівників закладів освіти за організацією харчування учнів та вихованців. 

Постійно. 

1.8. Систематично контролювати наявність добової проби. 

Постійно. 

1.9. Забезпечити своєчасне надання інформації до відділу освіти про 

кількість учнів та вихованців пільгових категорій для формування щомісячної 

бази даних. 

До 01 числа щомісяця. 

1.10. Продовжувати забезпечувати умови для дотримання дітьми правил 

особистої гігієни. 

Постійно. 

1.11. Посилити санітарно-просвітницьку роботу в закладах освіти серед 

учнів та їх батьків. 

Протягом 2019 року. 

1.12. 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. 

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

питання здорового харчування. 

Протягом ІІ семестру 2018/2019 н.р. 

1.14. Протягом дня виховувати культурно-гігієнічні навички у дітей 

дошкільного віку. 

Постійно. 

1.15. Дотримуватися плану заходів щодо проведення Року дитини в 

Богуславському районі 

Протягом 2019. 

1.16. Довести до відома керівників та педагогічних працівників закладів 

освіти, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з 
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державного бюджету місцевим бюджетам та районного бюджету про 

встановлену надбавку до посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Березень 2019. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти продовжувати роботу 

щодо пошуку та виявлення обдарованих дітей. 

Постійно. 

3. Керівникам Ісайківського НВК, Бранепільського НВК, Розкопанецької 

ЗОШ, Тептіївського НВК, Шупиківського НВК активізувати роботу з 

педагогічними працівниками щодо посилення роботи з обдарованими учнями. 

Постійно. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу        О. ПОЛІЩУК 

 
 


