
Богуславська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 

 

Рішення колегії 

 

Від 19.03.2019        Протокол № 1 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з питань, що розглядались на 

засіданні, колегія відділу освіти 

 

УХВАЛИЛА: 
 

По першому питанню: 

«Про план роботи та план засідань колегії відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації на І півріччя 2019 року» 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Схвалити план роботи відділу освіти та план засідань колегії відділу 

освіти на І півріччя 2019 року. 

3. Відділу освіти спільно з керівниками закладів освіти району забезпечити 

виконання заходів, передбачених планами роботи на І півріччя 2019 року. 

4. Розмістити план засідань колегії відділу освіти на І півріччя 2019 року 

на сайті відділу освіти. 
 

По другому питанню: 

«Про стан розгляду звернень і заяв громадян, що надійшли до відділу 

освіти за 2018 рік» 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти забезпечити: 

2.1 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 

2.2 встановлення дієвого контролю за повним, об’єктивним, 

кваліфікованим розглядом звернень громадян, додержання встановлених 

законодавством термінів та надання відповідей авторам. 

Постійно 

2.3 дотримання графіку особистого прийому громадян. Забезпечити 

чіткість і ефективність прийому відвідувачів. 

Постійно 

2.4 розгляд питання про стан роботи із зверненнями громадян на 

педагогічних радах та виробничих нарадах. 

Щоквартально, протягом 2019 року 

По третьому питанню: 

«Про стан профілактики правопорушень у закладах освіти Богуславського 

району у 2018/2019 н.р.». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 



2.1.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. 

2.2. Продовжувати співпрацювати з відділом ювенальної превенції, 

службою у справах дітей. 

Постійно. 

2.3. 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. 

2.4. Продовжити практику проведення профілактичного рейду «Урок» 

спільно із службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції. 

До 05.09, 15.04. 

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

особливої соціальної уваги та підтримки до позашкільної освіти. 

Постійно. 

По четвертому питанню: 

«Про підсумки проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та МАН». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти продовжувати роботу 

щодо пошуку та виявлення обдарованих дітей. 

Постійно. 

3. Відмітити роботу директорів та педагогічних працівників Богуславської 

СШ №1, Богуславського НВК «ЗОШ №3 - гімназія», Богуславської ЗОШ №2, 

Дибинецького НВК, Саварського НВК, Киданівського НВК, Хохітвянського 

НВК, які мають високу результативність на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та МАН. 

4. Керівникам Ісайківського НВК, Бранепільського НВК, Розкопанецької 

ЗОШ, Тептіївського НВК, Шупиківського НВК активізувати роботу з 

педагогічними працівниками щодо посилення роботи з обдарованими учнями. 

Постійно. 

5. Стимулювати учнів-переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та МАН, педагогічних працівників, які їх підготували. 

Травень 2019. 

По п’ятому питанню: 

«Про стан організації харчування та дотримання вимог санітарного 

законодавства у закладах освіти Богуславського району». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Забезпечити проведення постійного системного контролю з боку 

керівників закладів освіти за організацією харчування учнів та вихованців. 

Постійно. 

2.2. Систематично контролювати наявність добової проби. 

Постійно. 



2.3. Забезпечити своєчасне надання інформації до відділу освіти про 

кількість учнів та вихованців пільгових категорій для формування щомісячної 

бази даних. 

До 01 числа щомісяця. 

2.3. Продовжувати забезпечувати умови для дотримання дітьми правил 

особистої гігієни. 

Постійно. 

2.4. Посилити санітарно-просвітницьку роботу в закладах освіти серед 

учнів та їх батьків. 

Протягом 2019 року. 

2.5. 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. 

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

питання здорового харчування. 

Протягом ІІ семестру 2018/2019 н.р. 

2.7. Протягом дня виховувати культурно-гігієнічні навички у дітей 

дошкільного віку. 

Постійно. 

По шостому питанню: 

«Про проведення Року дитини в Богуславському районі». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти: 

2.1. Дотримуватися плану заходів щодо проведення Року дитини в 

Богуславському районі 

Протягом 2019. 

2.2. Провести районний фестиваль «Ми діти твої, Україно!». 

Вересень-жовтень 2019. 

По сьомому питанню: 

«Про встановлення надбавки до посадового окладу педагогічним 

працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої 

субвенції та районного бюджету з 01.01.2019». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Встановити: 

2.1. надбавку в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) 

педагогічним працівникам Богуславського району, оплата праці яких 

здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 

з 01.01.2019 по 31.05.2019; 

2.2. щомісячну доплату відповідальним за якісне функціонування 

офіційного веб-сайту закладу освіти в розмірі 10 % до посадового окладу з 

01.01.2019 року по 31.05.2019 року (за наявності фінансового ресурсу) 

з 01.01.2019 по 31.05.2019. 

3. Довести до відома керівників та педагогічних працівників закладів 

освіти, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам та районного бюджету про 

встановлену надбавку до посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Березень 2019. 



Голова колегії        О. Поліщук 

 

Секретар         О. Духан 


