Пріоритетні напрямки роботи освітньої галузі Богуславщини визначено
«Програмою розвитку системи освіти Богуславського району Київської
області на 2017-2020 роки», схваленої
розпорядженням голови
Богуславської райдержадміністрації від 06 липня 2017 року № 324 та
затвердженої рішенням Богуславської районної ради VII скликання від
21липня 2017 року № 239-18- VII.
Упродовж звітного періоду діяльність відділу освіти здійснювалася
відповідно до плану роботи відділу освіти Богуславської районної державної
адміністрації на 2017 рік, помісячних планів роботи, планування фінансовогосподарської діяльності та була спрямована на здійснення державної
політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі
дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення
належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту
навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій,
розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя.
Згідно плану роботи у продовж 2017 року вивчався стан навчальновиховного процесу
в підвідомчих навчальних закладах, надавалася
методична допомога:
- З 31.01.2017 по 01.02.2017 року було проведено тематичне вивчення
Мисайлівського НВК І-ІІ ступенів – узагальнено довідкою;
- З 13.02.2017 по 03.03.2017 року проведено державну атестацію
Киданівського НВК- узагальнено довідкою;
- З 13.03.2017 по 17.03.2017 року проведено комплексне вивчення
Богуславського КДНЗ (ЦРД) «Малятко»- узагальнено довідкою;
- З 10.04.2017 по 14.04.2017 року проведено комплексне вивчення
Дибинецького НВК «ЗОШ І –ІІІ ступенів –дитячий садок»;
- З 15.05.2017 по 19.05.2017 року проведено комплексне вивчення
діяльності
Комунального
дошкільного
навчального
закладу
с. Медвин;
- З 17.10.2017 по 20.10.2017 року було надано методичну допомогу з
питань організації навчально-виховного процесу Богуславському НВК «ЗОШ
І-ІІІ ступенів №3 – гімназія»;
- З 15.11.2017 по 16.11.2017 року було надано методичну допомогу з
питань впровадження інноваційних технологій навчання в навчальний
процес Ісайківському НВК;
- З 04.12.2017 по 08.12.2017 року було надано методичну допомогу з
питань організації навчально-виховного процесу ОНЗ Іванівський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

На засіданні колегії при відділі освіти, нарадах керівників навчальних
закладів було розглянуто актуальні питання освітньої галузі та прийняті
відповідні управлінські рішення.
У відділі освіти проводиться робота, спрямована на забезпечення
належних умов щодо реалізації конституційного права громадян на письмове
звернення та особистий прийом, оперативне вирішення проблемних питань,
що порушуються у зверненнях.
Щорічно проводиться серпнева конференція педагогічних працівників,
на якій підводяться підсумки роботи за навчальний рік та окреслюються
пріоритети розвитку освітньої галузі на новий навчальний рік. 29 серпня 2017
року на базі Богуславської СШ №1 було проведено стратегічну сесію «Освіта
Богуславщини – простір успіху: пріоритети та стратегія розвитку».
Система управління галуззю освіти гнучка, постійно удосконалюється,
оновлюється і спрямована на отримання позитивного результату.
Мережа навчальних закладів району за кількісними характеристиками
відповідає освітнім запитам населення.
В Богуславському районі функціонує 18 дошкільних навчальних
закладів: 4 в місті та 14 в селах, з них 12 – у складі навчально виховних
комплексів «Школа – дитячий садок», які відвідують 949 дітей.
З метою задоволення зростаючих потреб міського та сільського
населення у дошкільній освіті дітей в Богуславських ДНЗ №1, 4, 5 та
Хохітвянському НВК здійснено набір дітей віком від 3 до 6(7) років з
короткотривалим перебування (33 дитини), які з певних причин не можуть
його відвідувати за повним режимом перебування. З 1 вересня на базі ДНЗ
№4 «Казка» відкрито додаткову молодшу групу на 25 осіб.
Функціонують 17 загальноосвітніх навчальних закладів у яких
навчаються 3123 учнів:
дев'ять загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, з них:
 одна спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих
предметів
 одна навчально-виховний комплекс «ЗОШ - гімназія»
 дві загальноосвітні школи
 чотири навчально-виховних комплексів «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дитячий садок»
 одна опорна школа з філією
сім загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, з них:
 одна загальноосвітня школа

 шість навчально-виховних комплексів «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів – дитячий садок»
один навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І- ступеня –
дитячий садок»
В районі функціонують два позашкільні навчальні заклади: Центр
дитячо-юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа.
Центром дитячої та юнацької творчості організовано навчання та
розвиток дітей віком з 5 до 18 років (1460 дітей, з них: міських – 1145 та
сільських – 315 дітей) за такими напрямками як: художньо-естетичний,
науково-технічний,
туристсько–краєзнавчий,
еколого-натуралістичний,
військово-патріотичний,
оздоровчий,
соціально-реабілітаційний
та
гуманітарний. Вихованці центру є призерами всеукраїнських та обласних
конкурсів, виставок та експедицій.
В Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі працюють п’ять
секції з таких видів спорту: вільна боротьба, легка атлетика, футбол,
волейбол, бокс, де займаються 282 юних спортсменів.
Вихованці ДЮСШ досягають високих спортивних результатів на
чемпіонатах України, Всеукраїнських, обласних змаганнях та різноманітних
турнірах.
У центрі уваги залишається питання якості освітніх послуг.
Усі навчальні заклади 100% забезпечені педагогічними кадрами. У
квітні 2017 року відділом освіти було проведено чергову атестацію 114
педагогічних працівників. За наслідками атестації педагогічне звання
«Старший вчитель» присвоєно 3 працівникам, підтверджено – 7, звання
«учитель методист» присвоєно 3, підтверджено 4 педпрацівникам.
Таким чином, у навчальних закладах працює 40 «вчителів-методистів»,
44 «Старших вчителів», 8 вихователів-методистів, 20 педагогів є
«Відмінниками освіти».
Вчителі району пропагують свій досвід роботи та беруть участь в
обласних семінарах, майстер-класах, конференціях. Щорічно педагогічні
працівники підвищують свою кваліфікацію на базі КЗ КОР «Академія
неперервної освіти».
Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у
фахових конкурсах, зокрема у конкурсі «Учитель року». В 2017 році в
обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінація
«Біологія» та «Інформатика» звання лауреатів здобули педагоги нашого
району, вчителі Богуславської ЗОШ №3 – Ковченко Валентина Вікторівна та
Мацаєнко Сергій Васильович.

Створення умов, які забезпечують виявлення і розвиток обдарованих
дітей, реалізація їх потенційних можливостей, підтримка матеріальнотехнічної бази навчальних закладів - одне з пріоритетних завдань як освіти
так і органів місцевого самоврядування.
У 2017 році Освітянську реформу розпочато з початкової освіти.
У районі з 1 вересня розпочато дослідно-експериментальну роботу
всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної освіти» на базі опорного
навчального закладу Іванівський НВК, Богуславського НВК ЗОШ № 3 –
гімназія та Богуславської СШ №1, яка є передумовою роботи за новим
навчальним Стандартом.
Впродовж цього навчального року відбудеться перепідготовка всіх
учителів, які візьмуть у наступному навчальному році перші класи. Перед
учителями ставитиметься завдання щодо оволодіння новими методиками
викладання та педагогікою партнерства.
На перше місце ставиться комфортність навчального процесу,
стимулювання цікавості до навчання, розвитку мовлення, вивчення мов,
більше творчості, тісне партнерство учня і вчителя.
З метою ціленаправленого переходу освітньої системи району в новий
стан, що дасть можливість забезпечити нову якість освіти, доступність
освітніх послуг, підвищення ефективності використання освітніх ресурсів,
забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої
школи у 2017/2018 н.р. продовжують роботу освітні округи на базі
Богуславської СШ №1, Медвинської ЗОШ та ОНЗ Іванівський НВК І-ІІІ
ступенів.
91 випускник 2017 року отримав атестат (5 учнів отримали документи
про освіту з відзнакою: 3-золота медаль та 2- срібна); 277 учнів основної
школи (9 кл.) отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту, з них
13 - свідоцтва з відзнакою. Випускники загальноосвітніх навчальних
закладів проходили зовнішнє незалежне оцінювання з 8 предметів. Відділом
освіти було здійснено організований підвіз дітей до пунктів тестування.
Відповідно до циклограми по роботі з обдарованими та здібними
учнями, рекомендаціями КВНЗ КОР «Академією неперервної освіти», у
нашому районі було проведено низку заходів, які сприяли виявленню,
розвитку та вдосконаленню обдарувань учнів з різних навчальних дисциплін.
Протягом жовтня –грудня було проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських
олімпіад. Учні, які показали достатні знання, вміння і навички з основ наук

будуть представляти район в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад, який стартував з 13 січня 2018 року.
За результатами ІІІ етапу 2016/2017 н.р. учні Богуславщини вибороли 31
призове місце. За підсумками ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту
учнівських робіт МАН призові місця зайняли 3 учасники даного конкурсу.
Продовжує свою роботу очно-заочний консультпункт «Сузір’я «для
здібних і обдарованих дітей.
З метою стимулювання і підтримки обдарованої молоді – 80 переможців
та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін, ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів - членів
Малої академії наук України, творчих конкурсів та спортивних змагань, які
проходили в 2016/2017н.р., 24 травня 2017 року в районному будинку
культури під час районного свята талановитих дітей Богуславщини «Крок у
майбутнє», було нагороджено грамотами
та одноразовою грошовою
винагородою в сумі 21 тисяча гривень (двадцять одна тисяча).
Не всі діти однакові, але всі мають право на якісну і доступну освіту.
Тому, впровадження інклюзивного навчання в районі має стати формуванням
нового ставлення дітей з особливостями
психофізичного розвитку,
забезпечення їх конституційних прав і гарантії на здобуття якісної освіти,
творення відповідного середовища.
Відділом освіти та навчальними закладами продовжено реалізацію
проекту «Дитина з особливими потребами», включеного до Програми
розвитку системи освіти Богуславщини.
З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття
якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження
інклюзивного навчання, станом на 10 січня 2018 року у 8 загальноосвітніх
навчальних закладах району, відповідно до рекомендацій обласної ПМПК та
заявою батьків, 18 дітей навчаються в 17 класах з інклюзивною формою
навчання, педагогічний супровід яких здійснюють вчителі даних класів та
асистенти вчителя – 17 осіб.
На базі КДНЗ №1 (центр розвитку дитини) «Малятко» інклюзивним
вихованням охоплено 4 дитини.
Відповідно до наказу відділу освіти від 11.08.2017 року №121 «Про
визначення базового закладу з інклюзивної освіти» Богуславський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» визначений базовим навчальним
закладом з інклюзивної освіти, розроблено та затверджено план розвитку
базового закладу.

В порівнянні з 2016/2017 навчальним роком у 2017/2018 н.р. мережа
інклюзивного навчання та виховання збільшилась.
2016/2017 н.р.

2017/2018 н.р.

ЗНЗ

ЗНЗ

ДНЗ

ДНЗ

Кількість закладів
7
1
8
1
Кількість учнів/вихованців
8
3
18
4
Кількість ставок асистентів
4
1,5
8,5
2
Реінтегровано дітей
0
2
Станом на 10.01.2018 року з інтернатних закладів у загальноосвітній
простір реінтегровано 2-ві дитини з особливими освітніми потребами у
Медвинську ЗОШ та Богуславський НВК «ЗОШ №3- гімназія».
Усі педагоги, які надають освітні послуги дітям з обмеженими
можливостями, працюють за тематичним плануванням відповідно до
визначених програм та скоригованої кількості годин. У школах заведені
журнали обліку годин корекційно – розвиткового блоку роботи вчителя –
асистента. Відповідно до плану роботи КЗ КОР «Академія неперервної
освіти» вчителі проходять курси підвищення фахової кваліфікації, відвідують
семінари-практикуми з питань інклюзивної освіти.
З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від
2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом
проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з
особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної
допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу, відповідно
до рішення сесії районної ради створено Інклюзивно-ресурсний центр та
затверджено Статут (рішення сесії від 17.11.2017 року № 283-21-VII «Про
створення
комунальної
установи
«Інклюзивно-ресурсний
центр»
Богуславської районної ради Київської області»).
Здійснено державну реєстрація установи відповідно до встановленого
законодавством порядку.
Пильна увага відділу сконцентрована на допомозі дітям соціально
незахищених категорій. Створено банк даних дітей усіх пільгових категорій.
Систематично та в повному обсязі виплачується одноразова матеріальна
допомога дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування по
досягненню ними 18-річного віку.
У жовтні було придбано шкільну та спортивну форму дітям сиротам, та
дітям позбавленим батьківського піклування, які проживають в сім’ях

опікунів (піклувальників), перебувають на первинному обліку у службі у
справах дітей та навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах
Богуславського району - 35 учнів.
В закладах освіти району реалізуються міжнародні освітні програми та
проекти, спрямовані на розвиток патріотичної свідомості, громадянських
компетентностей, формування особистості на засадах духовності,
моральності, толерантності:
 Шведсько-український проект «Освіта для стійкого розвитку» Богуславський НВК ЗОШ № 3 - гімназія, Хохітвянський НВК,
Побережківський НВК, Саварський НВК, Мисайлівський НВК;
 Програма «Культура добросусідства» - Богуславська ЗОШ №2, ОНЗ
Іванівський НВК, Хохітвянський НВК, ДНЗ № 1;
 Українсько-американський проект «Розвиток толерантності» Богуславський НВК ЗОШ № 3 - гімназія, Мисайлівський НВК
 Всеукраїнський освітній проект «Відкривай Україну» - Богуславська
СШ № 1, Богуславський НВК ЗОШ № 3 - гімназія.
В загальноосвітніх навчальних закладах впроваджено факультативні
заняття та курси за вибором, виховні програми, гуртки патріотичного спрямування.
У 8-ми загальноосвітніх навчальних закладах працюють шкільні музеї,
на базі яких проводиться робота щодо залучення учнівської молоді до
вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу,
природи рідного краю.
В рамках національно-патріотичного виховання в школах проводяться
заходи з відзначення знаменних дат, заходи з ознайомлення з історією
рідного краю, звичаями і традиціями українського народу. Традиційним в
закладах району стало відзначення Дня визволення міста, села, України від
нацистських окупантів, Днів Збройних Сил України, українського козацтва,
Соборності і Свободи України, Дня пам’яті Герої Крут, учасників бойових
дій на території інших держав, Конституції України, Незалежності України,
Дня Перемоги.
Щороку у травня в районі проводиться Всеукраїнська дитячо-юнацька
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).
У 2017 році в обласному етапі рій Богуславської ЗОШ №3 - «Калина»
посів 11 місце в загальному рейтингу серед 32 команд та зайняв ІІІ місце у
конкурсі «Таборування», отримав грамоту за активну участь.
З 1 вересня на базі Богуславської СШ №1 розпочав роботу центр
національно-патріотичного виховання. До роботи центру залучаються:

Мисайлівський НВК, Хохітвянський НВК «Джерело», Богуславська ЗОШ
№2, Богуславський НВК «ЗОШ №3 - гімназія».
З метою реалізації у навчальних закладах Богуславського району
Концепції «Нова українська школа» у 2017/2018 навчальному році увагу
зосереджено на наступних компонентах:
1. Створення закладу нового типу
З 1 вересня 2017 року на території Богуславського району розпочав
роботу заклад нового типу - Богуславський НВК «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №3 – гімназія», в якому навчається 323 учні (Рішення сесії
Богуславської районної ради №246-18-VII від 21.07.2017 «Про реорганізацію
Богуславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Богуславської
районної ради Київської області у Богуславський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія»
Богуславської районної ради Київської області»).
За результатами конкурсу у перший гімназійний клас (5
загальноосвітній) Богуславського НВК зараховано 18 учнів.
1-ші класи Богуславської
СШ №1, Богуславського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» та ОНЗ Іванівський
НВК, до яких зараховано 72 учні, розпочали навчання за новим стандартом:
дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної освіти».
2. Компетентність в природничих науках і технологіях:
В новому 2017/2018 навчальному році в 3-х загальноосвітніх навчальних
закладах району організовано профільне навчання – природничоматематичного напряму:
Богуславська СШ №1 - 10 кл. – математичний профіль;
Медвинська ЗОШ - 10 кл. – фізико-біологічний;
ОНЗ Іванівський НВК - 10 кл. - фізико-біологічний профіль
3. Орієнтація на учня:
Організація дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності
Навчальні заклади району працюють за такими Проектами:
Назва проекту (програми)
Назва закладу
Богуславський НВК
Науково –методичні засади впровадження фінансової
«Загальноосвітня школа
грамотності у навчально – виховний процес
І-ІІІ ступенів №3 –
гімназія»

Інноваційна діяльність за проектом «Освіта для
стійкого розвитку»

Впровадження інноваційної діяльності з метою
забезпечення реалізації змісту педагогічної
технології «Росток»

Інноваційна діяльність за науково-педагогічного
проекту «Інтелект»

Інноваційний проект «Культура добросусідства»

Інноваційний проект «Розвиток толерантності в
закладах освіти

Саварський НВК
Побережківський НВК,
Мисайлівський НВК,
Хохітвянський НВК
Богуславський НВК
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3 –
гімназія»
Дибинецький НВК,
Медвинська ЗОШ
Вільхівецький НВК
Іванівський НВК
Богуславська СШ №1
Ісайківський НВК
Саварський НВК
Богуславська СШ №1
Богуславська ЗОШ №2
Богуславська ЗОШ №2
Іванівський НВК
Хохітвянський НВК
ДНЗ №1 (центр
розвитку дитини)
«Малятко» м. Богуслав
Мисайлівський НВК
Богуславський НВК
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3 –
гімназія»

Впровадження інноваційної діяльності в
навчально-виховному середовищі «1 учень – 1
Богуславська СШ №1
комп’ютер» на базі шкільних нетбуків
Програма МОН України, АПН України (Програми
розвитку ООН) ЮНЕЙДС «Сприяння
Ісайківський НВК
просвітницькій роботі «Рівний рівному» серед
молоді України щодо здорового способу життя»
- Організація роботи опорного навчального закладу Іванівський НВК за
принципом «Школа повного дня»
- Організація роботи з обдарованими учнями, робота очно-заочного
консультпункту «Сузір’я»

4. Виховання на цінностях:
- В навчальних закладах організовано гурткову роботу.
На базі
Богуславської СШ №1
створено центр національно-патріотичного
виховання, філіями якого є: Богуславська ЗОШ №2, Богуславський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - гімназія», Мисайлівський та Хохітвянський НВК.
5. Справедливе фінансування та рівний доступ
- Підвезення дітей з малокомплектних шкіл, з класів з наповнюваністю
менше 5 учнів до базових шкіл. Підвезення учнів Біївецького НВК до
Хохітвянського НВК та Богуславської СШ №1.
- Здійснюється оновлення матеріально-технічного забезпечення базових
навчальних закладів – придбання комп'ютерної, мультимедійної техніки,
інтерактивних дощок, проекторів і програмного забезпечення.
6. Вмотивований вчитель
4 педагогічні працівники пройшли пролонговані курси підвищення
фахової кваліфікації для вчителів української мови та літератури,
математики, біології з проблеми: «Нова українська школа: упровадження
технологій розвитку критичного мислення у процесі вивчення української
мови та літератури, математики, біології».
У 2017/2018 н.р. на базі освітніх округів продовжили роботу за
природничо-математичним напрямом:
Богуславська СШ №1 - 10 кл. – математичний профіль;
Медвинська ЗОШ -10 кл. – фізико-біологічний профіль;
Опорний навчальний заклад Іванівський НВК - 10 кл. - фізикобіологічний профіль
та 1 клас іноземної філології на базі Богуславська СШ №1.
Рівень інформатизації суспільства безпосередньо пов'язаний з рівнем
інформатизації освіти та знаходиться в прямій залежності від відповідного
оснащення навчальних закладів необхідним обладнанням та програмним
забезпеченням, а також від вміння ефективного їх використання. Однією з
найважливіших задач інформатизації є матеріальне забезпечення установ та
закладів освіти сучасною технікою й забезпечення доступу до світових
інформаційних ресурсів.
На даний час 18 шкіл району мають комп’ютерні класи. Всі заклади
оснащені комп’ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет.
Важливою тенденцією розвитку освітньої галузі Богуславщини є
створення у районі інформаційного простору, складовими якого є сайти.

У районі 100% створено сайти та електронні поштові скриньки ЗНЗ, ДНЗ
та ПНЗ. Діє сайт відділу освіти та РМК.
Відділом освіти упорядковано роботу щодо всебічного висвітлення
діяльності на офіційному веб-сайті.
З метою прозорості та інформаційної відкритості діяльності установ та
закладів освіти відповідно до п. 2 – 3 ст.30. Закону України «Про освіту» на
сайтах відділу освіти та навчальних закладів створено рубрику «Прозорість»,
в якій висвітлюється інформація про діяльність закладу та його
фінансування.
За результатами обласного конкурсу-захисту Web-сайтів, сайт Коренюк
Світлани Анатоліївни, вчителя початкових класів Богуславської
спеціалізованої школи №1 – ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
окремих предметів отримав перемогу у номінації «Web-сайти (блоги)
педагогів», а сайти відділу освіти, Богуславської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №3 Богуславської районної ради та Богуславського
комунального дошкільного навчального закладу №1 «Малятко»
Богуславської районної ради Київської області стали лауреатами конкурсу.
У школах активно використовуються інтерактивні дошки , за допомогою
яких вчителі-предметники реалізовують свій творчий потенціал, створюючи
власні програми.
Здоров’я дитини – багатство України, це її сьогодення і що
найголовніше, - майбутнє. Тому, одним із пріоритетних напрямів
реформування виховання учнів, є забезпечення повноцінного фізичного
розвитку дітей, охорона та зміцнення їхнього здоров’я.
З метою забезпечення ефективного оздоровлення і повноцінного
відпочинку дітей з 29 травня по 11 червня на базі 9 загальноосвітніх
навчальних закладів району: Богуславської СШ №1, Богуславської ЗОШ №2,
Богуславської ЗОШ №3, Дибинецького НВК, Іванівського НВК,
Ісайківського НВК, Медвинської ЗОШ, Мисайлівського НВК та
Тептіївського НВК, до яких довозились учні з усіх закладів освіти, були
організовані пришкільні відпочинкові зміни. 4 пришкільні табори:
Богуславська СШ №1, Богуславська ЗОШ №3, Іванівський НВК та
Мисайлівський НВК – були мовними. У табірну зміну відпочинком було
охоплено 807 дітлахів.
За час роботи табору було проведено екскурсії, гурткові роботи,
естафетні ігри, конкурси, змагання та походи на природу.

Протягом липня-серпня 13 вихованців Малої академії наук учнівської
молоді мали змогу відпочити у літній профільній зміні на базі Володарської
санаторної школи-інтернат.
Питання організації харчування дітей є не менш важливим з поміж
освітянських питань, які щоденно доводиться вирішувати відділу освіти та
керівникам навчальних закладів.
На виконання Законів України, Постанов Кабінету Міністрів, наказів та
листів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки,
наказів та листів Міністерства охорони здоров’я України та районної
Програми «Організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів
Богуславського району на 2017-2019 роки» (із змінами і доповненнями) та
рішення Богуславської районної ради «Про встановлення вартості
харчування одного дітодня в дошкільних, загальноосвітніх та навчальновиховних закладах Богуславського району» 05 грудня 2017 року №292 -22 –
VІІ було виділено кошти на харчування вихованців та учнів навчальних
закладів Богуславського району.
Завдяки виділеним коштам було проведено тендерну закупівлю для
безкоштовного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів у
складі НВК, учнів 1-4 класів непільгових категорій сільських шкіл та учнів
пільгових категорій Богуславського району та укладено Договір з
переможцем (СТ «Українка»).
Відповідно до районної Програми безкоштовним харчуванням
забезпечено: дітей дошкільного віку, учнів 1-4 класів та дітей пільгових
категорій: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р. № 1768 (із змінами), дітей, з
особливими освітніми потребами; дітей, переселених з тимчасово
окупованих територій та територій на яких проводиться антитерористична
операція, дітей, батьки яких безпосередньо приймають участь в
антитерористичній операції або були учасниками АТО; дітей, батьки яких
мають статус учасників бойових дій; дітей, батьки яких брали безпосередню
участь у ліквідації аварії на ЧАЕС та її наслідків, дітей напівсиріт та дітей
одиноких матерів/батьків.
Станом на 10 січня 2018 року 1033 учні пільгових категорій харчуються
за кошти районного бюджету, а саме:
- 1 – 4 класів – 474 учні;
- 5 – 11 класів – 559 учні;

Крім того, учні 1-4 класів сільських навчальних закладів - 312 осіб за
рахунок коштів сільських рад. Всього безкоштовним харчуванням за кошти
районного бюджету охоплено 43,0% дітей від загальної кількості.
В 12 навчально – виховних комплексах та 6 ДНЗ станом на 10.01.2018
року виховується 949 дітей, з них 249 вихованців пільгових категорій
(26,2%), які харчуються за кошти районного бюджету, решта - 700
вихованців харчуються за рахунок районного бюджету та батьківської плати.
Відсоток учнів охоплених гарячим харчуванням залежить від кількості
дітей, які харчуються за батьківські кошти.
Організоване шкільне харчування регламентується санітарними
правилами і нормами, і тому значною мірою задовольняє принципи
раціонального харчування.
З 1 січня 2018 року вартість харчування одного дітодня в дошкільних,
загальноосвітніх та навчально-виховних закладах району становить (рішення
Богуславської районної ради від 05 грудня 2017 року №292 -22 –VІІ «Про
встановлення вартості харчування одного дітодня в дошкільних,
загальноосвітніх та навчально-виховних закладах Богуславського району»):
- міські дошкільні навчальні заклади – 26,00 грн.(15 грн. 60 коп. (60%) батьки, 10 грн. 40 коп. (40%) - районний бюджет;
- сільські дошкільні навчальні заклади – 21,00 грн.(8 грн. 40 коп. (40%) –
батьки, 12 грн.60 коп. (60%) – районний бюджет;
- сільські дошкільні навчальні заклади у складі навчально-виховних
комплексів – 21,00 грн.(8 грн. 40 коп. (40%) – батьки, 12 грн. 60 коп. (60%) –
районний бюджет;
- учні пільгових категорій 1-11 класів в розмірі 19,00 грн. при
одноразовому харчуванні;
- учні 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів - 19,00 грн. при
одноразовому харчуванні за наявності фінансового ресурсу.
Безпека дітей– це першочергове завдання не тільки батьків, а й
керівників навчальних закладів. Більшість свого часу дитина проводить в
школі, тому, і заклад, і його території повинні бути захищені.
Відділом освіти розроблені заходи щодо поліпшення стану безпеки в
навчальних закладах. Питання виконання заходів з охорони праці, пожежної
безпеки та безпеки життєдіяльності є предметом обговорення на нарадах
керівників закладів освіти району.
Проведено навчання керівників з ЦЗ на суму 9 312,00 грн.

З метою посилення безпеки в навчальних закладах району у грудні було
встановлено охоронну систему швидкого реагування на надзвичайні події –
«тривожну кнопку» - в Богуславській СШ №1.
В навчальних закладах велика
увага приділяється організації
проведення інструктажів, навчання безпеки життєдіяльності учнів,
систематично відпрацьовуються та уточняються плани евакуації учасників
навчально-виховного процесу, проводиться робота із профілактики та
попередження травматизму серед дітей, як під час навчально-виховного
процесу, так і під час канікул.
Складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття
загальної середньої освіти є організація регулярного безкоштовного
підвезення учнів до місць навчання і додому.
У 2017/2018 навчальному році шкільними автобусами забезпечені 10
загальноосвітніх
навчальних
закладів
району (Біївецький
НВК,
Вільхівецький НВК, Іванівський НВК (2 шт.), Ісайківський НВК, Медвинська
ЗОШ, Побережківський НВК (2 шт.), Саварський НВК, Шупиківський НВК,
Хохітвянський НВК та Богуславська СШ №1), якими регулярно підвозяться
426 учнів, з 28 населених пунктів, що становить - (100%).
Всі транспортні засоби здійснюють підвезення учнів та учителів
відповідно до затверджених транспортних маршрутів, які погоджено
директором Департаменту освіти і науки Київської ОДА та начальником
ВДАІ з обслуговування Богуславського району підпорядкованого УДАІ
ГУМВС України в Київській області. При забезпеченні транспортним
засобом для підвезення учнів до місць навчання на кожний окремий маршрут
беруться до уваги дорожні умови, наявність кваліфікованих водіїв та
зростаючі регулярні витрати на підтримку роботи системи шкільних
автобусів (страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів).
Забезпечено належні умови зберігання і базування шкільних автобусів.
Постійно здійснюється аналіз технічного стану Шкільних автобусів. Водії
мають відповідних стаж і кваліфікацію.
З метою належного виконання Програми у новому навчальному році та
відповідно до чинного законодавства відділом освіти проведено процедуру
закупівлі паливно-мастильних матеріалів.
З метою підготовки до нового навчального року проведено планові
ремонтні роботи (придбання запчастин) транспортних засобів, обов’язкове
страхування та організовано проходження технічного огляду шкільних
автобусів.

Напередодні нового року парк шкільних автобусів збільшився. Район
отримав новий, сучасний шкільний автобус, який буде підвозити дітей
Біївецького НВК.
З метою забезпечення початку нового навчального року та підготовки до
осінньо-зимового періоду протягом серпня
був проведений об’їзд
навчальних закладів освіти для визначення їх готовності до роботи у
2017/2018 навчальному році та осінньо-зимового періоду. У всіх закладах
виконано косметичні ремонтні роботи.
Матеріально-технічна база навчальних закладів має важливе значення у
навчанні і розвитку дітей, тому відділ освіти та керівники навчальних
закладів прикладають максимум зусиль для її поліпшення.
З метою забезпечення прозорості здійснення закупівель відділ освіти
здійснює закупівлю товарів або послуг через електронну систему
«Прозорро». У 2017 року було оголошено та проведено 38 закупівель.
Таким чином в 2017 році було придбано:
1).Мультимедійне обладнання для ОНЗ Іванівський НВК:
4 кабінети початкової школи (проектор, ноутбук, СМАРТ дошка)+
принтер на суму 256 725,00грн.
4 робочих місця вчителя (проектор, ноутбук, інтерактивна дошка) на
суму 199 999,00 грн.
кабінет Інформатики (дошка-екран, проектор, ПК вчителя, акустична
система) на суму 57 993,00 грн
2).Боксерський ринг для Богуславської ЗОШ №2 на суму 75 000,00 грн.
3). Телевізори для Богуславської СШ №1, Богуславської ЗОШ №2 та
Богуславського НВК – 8 шт. на суму 50 800,00 грн.
4). Ноутбуки для Богуславської СШ №1, Богуславської ЗОШ №2 та
ЦДЮТ – 5 шт. на суму 38 300,00 грн.
5). Дошки аудиторні для Богуславської СШ №1, Богуславської ЗОШ №2
та Розкопанецької ЗОШ – 7 шт. на суму 17 298,96 грн.
6). Мультимедійний комплекс для Богуславського НВК та телевізор для
Киданівського НВК на суму 61 375,00 грн.
7). Ноутбук для Хохітвянського та Киданівського НВК 2 шт. на суму
14 448,00 грн.
8). Придбано вогнегасники в кількості 142 шт. на суму 62 100,00 грн.
9). Придбано спортивний інвентар для Богуславської СШ №1,
Богуславської ЗОШ №2 та Богуславського НВК на суму 23 000,00 грн.

10). Придбано нові меблі (парти, стільці, стінка) для Богуславської СШ
№1, Богуславського НВК та Дибинецького НВК на суму 53 700,00 грн.
11).Оновлено технологічне обладнання на харчоблоках Дибинецького
НВК, Іванівського НВК, Богуславського НВК, Медвинської ЗОШ (сушки,
мойка, холодильники, сантехніка, посуд) на суму 29 000,00 грн.
Пріоритетним напрямиком держави є ефективне використання теплової
енергії та збільшення енергоефективності. За минулий рік в навчальних
закладах проведено:
- заміну вікон та дверей із застосуванням теплозберігаючих конструкцій
і матеріалів:
Мисайлівський НВК
8 вікон/1 двері на суму 54 000,00 грн.
Вільхівецька філія
9 вікон/6 дверей на суму 72 000,00 грн.
Іванівський НВК
102 вікна/6 дверей на суму 790 300,00 грн.
Шупиківський НВК
8 вікон/3 дверей на суму 85 000,00 грн.
Богуславська ЗОШ №2 26 вікон на суму 298 000,00 грн.
Ісайківський НВК
27 вікон на суму 298 000,00 грн.
- здійснено частковий ремонт даху Тептіївського та Біївецького НВК;
- проведено капітальний ремонт покрівлі Дибинецького НВК на суму
1 440 801 000 грн.;
- здійснено реконструкцію котельні Богуславського комунального
дошкільного навчального закладу (Центр розвитку дитини) №1 «Малятко» на
суму 245 076,00 грн; та відремонтовано систему опалення Богуславського
НВК на суму 40 000,00 грн.
- проведено заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі 825 шт. на
суму 49 995,00 грн.
Також в навчальних закладах здійснено наступні роботи:
- покрито підлогу Богуславського НВК лінолеумом на суму 154 000,00
грн.;
- проведено поточний ремонт Дибинецького НВК на суму 198 000,00
грн.;
- здійснено замір опору ізоляції на суму 29 400,00 грн;
- встановлено «тривожну кнопку» в Богуславській СШ №1 – 6379 грн.;
- здійснено реконструкцію (перенесення д/с в приміщення школи
Вільхівецької філії та Шупиківського НВК) на суму 150 000,00 грн.;
- проведено ремонти внутрішніх вбиралень Іванівського НВК,
Богуславського НВК, Вільхівецької філії, Богуславської ЗОШ №2 на суму
75 000,00 грн.

Станом на 10 січня 2018 року з 28 навчальних закладів, які перебувають
на балансі відділу освіти (25 діючих та 3 - закритих) 6 закладів мають Акт
або витяг з Державного реєстру (земельного кадастру) про земельну ділянку.
Аналізуючи підсумки минуло року за активної підтримки районної
державної адміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого
самоврядування, батьківською громадськістю нам вдалося не лише
забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо
модернізації багатьох освітніх ланок.

