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ВСТУП 

 

У 2016 році відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ 

проводилася робота по реалізації державної політики в галузі освіти, культури, молоді та спорту на території Полонської 

громади. 

 

 

 

Дошкільна освіта 

 

Мережа дошкільних навчальних закладів району це 17 ДНЗ, із них 8 у складі НВК  (45 груп). Потужність 

дошкільних навчальних закладів – 785 місць. Дошкільною освітою охоплено 914 дітей. Відсоток охоплення всіма 

формами дошкільної освіти дітей від 3 до 6 років становить по району – 55,5% (місто 56%, село 55%). У 2016 році 

відкрито дошкільний заклад «Дивосвіт» у селі Ганнусино на 25 місць, розширено мережу дошкільних груп: 

- у  філії Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів «Котелянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» – 1 група; 

- в Бражинецькому НВК – 1 група. 

 

Завдання на 2017 рік: 

1. Розпочати роботу додаткових груп у НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 – ДНЗ» та Полонському ДНЗ №3 

«Дружба». 

2. Відкрити групу короткотривалого перебування для дітей старшого дошкільного віку в приміщенні 

Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, як додаткову (3) групу ДНЗ «Журавлик». 

3. Відкрити дошкільну групу на базі Полонської ЗОШ І-ІІ ступенів №6. 

4. Удосконалити мережу спецгруп для дітей з особливими потребами. 

5. Відкрити спецгрупу на базі ДНЗ №3 «Дружба» м. Полонного. 
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Загальна середня освіта 

 

Мережа: У районі функціонувало 15 загальноосвітніх шкіл, в яких навчалося 3719 учнів.  

Наповнюваність класів по громаді  зросла із 16,5 до 18,1, в тому числі: у місті із 21,9 до 22,9; у селі із 11,1 до 11,6 

учня на клас (за рахунок заходів з оптимізації мережі). 

Для надання дітям освітніх послуг використовуються і альтернативні форми освіти. Так, для 38 дітей з вадами 

фізичного і (або) розумового розвитку організовано індивідуальне навчання, 2 дитини навчаються на екстернатній 

формі, 4 – охоплено інклюзивним навчанням (Полонська гімназія, Полонська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Полонська ЗОШ І-

ІІІ ступенів №3, Полонська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4), 56 учнів  навчаються індивідуально у неповних класах (до 5 осіб – 

17 класів). 

У березні 2016 року рішеннями 6-ої сесії Полонської міської  ради ОТГ І скликання проведено певні зміни в 

мережі закладів освіти: 

- рішенням №27 від 30.03.2016 року утворено опорний заклад – Новоселицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів з філіями на базі 

Варварівського НВК, Котелянського НВК та Прислуцького НВК; 

- рішенням № 28 від 30.03.2016 року реорганізовано навчальні заклади  та створено шляхом злиття ДНЗ та ЗНЗ 

навчально-виховні комплекси – Полонський НВК №1, Полонський НВК №2, Бражинецький НВК, Котелянський 

НВК, Котюржинецький НВК;  

- рішенням № 28 від 30.03.2016 року  реорганізовано шляхом пониження ступеня Полонську ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№6 на  ЗОШ І - ІІ ступенів та Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» на НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ».  

 

Завдання:  

У 2017 році продовжити процес формування оптимальної мережі навчальних закладів шляхом створення НВК у 

складі «ЗОШ – ДНЗ» на базі Червонівської ЗОШ І-ІІ ступенів, реорганізації Онацьківецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» в Онацьківецький НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ». 

 

 

Профільне навчання, 

освіта понад державний стандарт 

 

У 2016-2017 навчальному році профільним навчанням охоплено 179 учні у 17 класах – 7 загальноосвітніх шкіл. 

Найчастішим є профіль української філології, за яким навчається 63 учні громади, біолого-хімічний напрямок обрали 34 
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учні, профіль іноземної філології – 54 учні, історичний – 20 учнів, економічний – 10 учнів. 892 учні у 43 класах – 4 

навчальних закладів поглиблено вивчають окремі предмети: математику, англійську мову, історію, українську мову. 

Успішно функціонують міжшкільні факультативи з української мови, фізики на базі Полонської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4, математики, англійської мови  - Полонська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, історії України - Полонська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3.  Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді виділено 8 год. 

(Полонська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, Полонська ЗОШ І-ІІ ступенів №6) на гурткову роботу та 30 годин для Полонської 

гімназії як закладу нового типу.  З 01.09.2016 року додатково введено 25 годин на роботу з обдарованими для 

найбільших шкіл – Полонській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Полонській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Полонській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4, Полонському НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 – ДНЗ» та Новоселицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

Завдання: 

1. Вибір навчальних програм на основі ґрунтовного аналізу запитів та інтересів учнів і їх батьків. 

2. Покращення роботи з пошуку та розвитку обдарованої учнівської молоді. 

 

 

Методична робота 

 

Функціонування структури методичної роботи в громаді в 2016 році забезпечували науково-методична рада МК, 

24 методичні об’єднання, постійнодіючі семінари для різних груп педагогів, експертні комісії, консультпункти, школи 

перспективного педагогічного досвіду, молодого вчителя, творчі та динамічні групи, методичні угрупування навчальних 

закладів. Науково-методичною роботою були охоплені всі категорії педагогічних працівників громади (педагоги й 

управлінці дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, працівники відділу освіти та методичного кабінету). 

У 2016 навчальному році методистами МК підготовлено і проведено: 49 занять семінарів, 72 засідань методичних 

об’єднань,  3 конкурси педагогічної майстерності, 28 інструктивно-методичних нарад, підготовлено понад 50 проектів 

наказів і методичних рекомендацій, організовано роботу творчих груп, клубів, майстерень,  проведено   заняття 7 шкіл 

молодого вчителя, творчі звіти учителів, 4 засідання методичної ради, 6 засідань круглих столів, проведено 2 педагогічні 

читання,  18 тренінгів,7 майстер-класів, 4 конференцій, випуск фахових газет, методичних рекомендацій, підготовлено 

ряд  статистичних звітів, під час 46 виїздів у ЗНЗ та ДНЗ  методистами відвідано понад 150 уроків та позакласних 

заходів, занять, надано методичну допомогу усім категоріям педагогічних працівників. Методисти та педагоги громади 

взяли участь в проведенні 3 обласних семінарів, конференцій та майстер-класів. Методичним кабінетом була надана 

допомога в організації та проведені Міжнародного науково-методичного семінару за участі іноземних експертів з питань 
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спеціальної та інклюзивної освіти. В міжкурсовий період методисти МК практикують виїзди в заклади освіти з метою 

надання адресної методичної допомоги за запитами, при МК працюють консультаційні пункти з проблем навчання та 

виховання. В результаті якісного методичного сервісу, самоосвітньої роботи педагогів успішно пройшли чергову  

(позачергову) атестацію 185 педагогів. Продовжено роботу щодо поповнення репозитарію педагогічного досвіду. 

В 2016 році методичним кабінетом спільно з методистами відділу освіти, культури, молоді та спорту Полонської 

райдержадміністрації  організовано і проведено районний етап конкурсу «Учитель року - 2017» у формі творчого 

представлення та захисту підготовлених матеріалів за номінаціями: біологія, початкова освіта, музичне мистецтво та 

інформаційні технології. Організовано проведено шкільні та районні предметні олімпіади, конкурси. В 2016-2017 

навчальному році продовжила роботу школа олімпійського резерву в 6 секціях. Навчанням в ній було охоплено близько 

200 учнів. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 493 учнів, в тому числі: 246 – із сільських шкіл, 247 з міських 

шкіл. 

Методичною службою  організовано роботу з впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх 

програм та проектів, освітніх технологій – «Школа дружня до дитини» (Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №4). Разом з тим, аналіз 

показує, що управлінці, педагоги й методисти ще не на повну потужність використовують можливості ІКТ та власні 

можливості як в  управлінні так і в організації НВП. Це, зокрема, стосується інформування, консультування в режимі он-

лайн та роботи в «хмарах». 

Методистами МК та створеними предметно-методичними комісіями проводилася експертна оцінка матеріалів 

педагогічних працівників для подачі у Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на науково-

методичну раду та постійно діючу обласну педагогічну виставку.  Упродовж  навчального року  науково-методичною 

радою МК розглянуто 12 матеріалів. Об’єктами   експертизи були рукописи навчальних видань, програми гуртків, 

факультативів, спецкурсів, методичні рекомендації, описи з досвіду роботи та 77 матеріалів педагогічної виставки, з 

яких 24 роботи отримали дипломи І-ІІІ ступенів обласної педагогічної виставки.  

В громаді склалася система координації діяльності шкільних методичних кабінетів закладів освіти. Для дієвої 

роботи шкільних методичних кабінетів закладів освіти щоквартально проходять наради заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. Питання діяльності ШМК вивчається та заслуховується на засіданнях ради МК. 

Продовж року активно здійснювалися науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення 

професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Творчі групи педагогів 

продовжують працювати над вдосконаленням авторських підручників з спеціальної освіти. Результатом їх роботи є 

створення підручників для дітей початкових класів з особливими освітніми потребами, які здобули дипломи І ступеня на 

обласній виставці педідей 2016 року. Роботі з певною категорією дітей, фаховим  проблемам вчителів індивідуального 
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навчання присвячені випуски щоквартальної електронної газети «Особлива дитина» та газети «Психологічна служба», 

видавництво якої розпочалося восени 2016 року.  

 

Завдання:  

1. Координація діяльності методичних об’єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямована на 

підвищення професійної майстерності й удосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників щодо 

надання оперативної допомоги в опануванні нових вимог, стандартів, програм тощо. 

2. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних освітніх програм та проектів. 

3. Впровадження інноваційних технологій освіти дорослих, а також ІТ- технологій у підвищенні кваліфікації 

педагогічних кадрів у курсовий та міжкурсовий період.  

4. Надання освітніх сервісних послуг (предметно-методичних, консалтингових, моніторингових, 

маркетингових, експертних).  

5. Науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які 

працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.  

6. Здійснення системного моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів 

навчальних закладів, стану організації методичної роботи в навчальних закладах., упровадження сучасних освітніх 

систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання. 

7. Організація та проведення І та ІІ етапів всеукраїнських конкурсів, змагань, олімпіад, турнірів тощо). 

8. Вивчення, узагальнення та впровадження у практику ефективного педагогічного досвіду, а також досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу. 

9. Формування електронних баз даних із різних питань і напрямів навчальної та виховної діяльності закладів 

освіти. 

10. Здійснення видавничої діяльності, презентації навчально-методичної літератури тощо. 

 

 

Харчування, підвіз 

 

 Протягом року всіма видами харчування було охоплено 100% школярів та дітей дошкільного віку в навчальних 

закладах громади. Безкоштовним харчуванням забезпечені усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

а також, діти з малозабезпечених сімей, з числа учнів 1-4 класів та усі діти, батьки яких є учасниками АТО і ті, що 

навчаються на інклюзивній формі навчання. По дошкільній освіті ще категорія дітей – інвалідів. Середня вартість 
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харчування по ЗОШ для цієї категорії дітей становила від 3 до 6 грн. Натуральні норми виконувалися на 64%. Вартість 

харчування по ДНЗ – 18,00 грн. у місті, у сільській місцевості в середньому – 12,50 грн. 

Здешевлення обідів здійснювалося за рахунок заготівлі овочів та круп за батьківські та спонсорські кошти. 

Для всіх учнів (378), які потребують підвезення, організовано безкоштовний підвіз 8 шкільними автобусами із 22 

населених пунктів. 

Значна частина коштів спрямовується на утримання парку шкільних автобусів.  
 

Завдання: 

1. Заміна застарілого технологічного, кухонного  обладнання  на  шкільних   харчоблоках. 

2. Збільшення вартості харчування для дітей пільгових категорій. 

3. Придбання одного шкільного автобуса для потреб навчальних закладів громади. 

 

 

Інклюзивна освіта 

 

В громаді проживає 7837 дітей віком від 0 до 18 років, з них 1388 дітей (19%) мають вади у психофізичному 

розвитку та потребують спеціальної освіти. З метою її забезпечення в громаді діє психолого-медико-педагогічна 

консультація. У 2016 році консультацією було обстежено 116 дітей та надано рекомендації щодо їх подальшого 

навчання і виховання відповідно до захворювань.  

4 дітей навчалося за інклюзивною формою: Полонська ЗОШ I-III ст. №2 – 1 дитина , Полонська ЗОШ I-III ст. №4 – 

1 дитина, Полонська ЗОШ I-III ст. №3 - 1 дитина та з 01 вересня 2016 року запроваджено інклюзивне навчання у 

Полонській гімназії та відкрито 2 інклюзивні групи в ДНЗ №2 «Веселка» та Полонському НВК №1 «ЗОШ І ст. №5-

ДНЗ», введено 2 посади асистента вихователя. 

На базі загальноосвітніх навчальних закладів громади діяло 7 логопедичних пунктів: 2 при дошкільних 

навчальних закладах   та 5 при загальноосвітніх навчальних закладах, на яких працювало 7 логопедів та 356 дітей мали 

можливість отримати ефективну логопедичну допомогу. В 2016 році при дошкільних навчальних закладах діяло 5 

спеціальних груп: 3 логопедичні, 1 група для дітей з порушеннями зору та  1  група для дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату та неврологічними захворюваннями.  28 практичних психологів та соціальних педагогів навчальних 

закладів громади забезпечували постійний соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу з дітьми з 

особливими потребами. 
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Завдання: 
1. Розширення мережі інклюзивних груп у дошкільних та у загальноосвітніх навчальних закладах. 

2. Підвищення професійного рівня вчителів інклюзивної та індивідуальної форми навчання. 

3. Впровадження інноваційних методів та форм корекційного супроводу та реабілітації дітей з особливими 

освітніми потребами. 

4. Координація діяльності методичних об’єднань вчителів корекційної освіти, діяльність яких спрямована на 

підвищення професійної майстерності й удосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників щодо 

надання оперативної допомоги в опануванні нових вимог, стандартів, програм тощо. 

5. Науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які 

працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.  

6. Здійснення видавничої діяльності, презентації навчально-методичної літератури тощо для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

 

                                          

Позашкільна освіта 

 

Одним з основних завдань позашкільної освіти, визначених Законом України «Про позашкільну освіту» є 

створення умов творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців: пошук, підтримка здібних, 

обдарованих і талановитих учнів.  

На реалізацію цих завдань спрямовано роботу 4-х позашкільних навчальних закладів Полонської громади: 

Будинку творчості школярів, станції юних туристів «Обрій», дитячо-юнацької спортивної школи, культурно-освітнього 

центру польської національної меншини, в яких навчається 1466 вихованців. Всього позашкільною освітою в громаді 

охоплено 39% дітей від загальної кількості школярів.    

Вихованці позашкільних навчальних закладів мають гарні результати не лише на місцевих, обласних, а й на 

Всеукраїнському рівнях, в конкурсах художньо-естетичного спрямування, туристично-спортивних змаганнях, 

олімпіадах. Поряд з цим подальший розвиток позашкільної освіти, організація та здійснення навчально-виховної роботи 

в позашкільних навчальних закладах ускладнюється рядом невирішених проблемних питань, що в цілому негативно 

впливають на якість роботи.  
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Завдання: 

- удосконалення та розвиток мережі позашкільних закладів, забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

позашкільної освіти; 

- удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді; 

- впровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій; 

- створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей соціально вразливих 

категорій; 

- залучення  коштів для покращення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, 

придбання спортивно-туристичного спорядження, костюмів, мультимедійної та комп’ютерної техніки. 

 

 

Кадрове забезпечення 

 

Всі навчальні заклади стовідсотково забезпечені педагогічними кадрами. У 2016 році в навчальних закладах 

громади працювало 663 педагоги (545 у ЗНЗ, 96 у ДНЗ та 27 у ПНЗ). У вересні-жовтні 2016 року у трьох навчальних 

закладах громади додатково введено 3 посади вихователів (асистент вчителя, асистент вихователя) з інклюзивного 

навчання. Ще одним проблемним питанням кадрів є забезпечення робочим місцем молодих спеціалістів. На даний час в 

базі даних перебуває 53 педагоги, яким відділ  не може запропонувати роботу у зв’язку із відсутністю вакансій. Поряд з 

тим існує часткова проблема щодо забезпеченості педагогічними кадрами природничо-математичного циклу сільських 

навчальних закладів. 

 

Завдання: 

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості педагогічними працівниками відповідного 

фаху; 

 

Матеріальна база 

 

Значна увага приділялася покращенню навчально-матеріальної бази дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів громади. За кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій (постанова КМУ від 06.02.2012 р. №106) в сумі 2,0 млн. грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 

20 тис.грн. проведено капітальні ремонти приміщень Полонського ДНЗ №3 «Дружба» та Полонського НВК №2 «ЗОШ І-
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ІІІ ступенів №7 – ДНЗ»; за кошти субвенції на формування структури ОТГ (постанова КМУ від 16.03.2016 р. №200) в 

сумі майже 2,5 млн.грн. проведено капітальні ремонти приміщень із заходами по енергоефективній реновації будівель 

Великокаленицької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Великокаленицького ДНЗ «Калинка», Червонівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

реконструкцію матеріального складу під теплогенераторну для опалення приміщень Новолабунського ДНЗ «Сонечко»; 

за кошти освітньої субвенції в сумі 1,9 млн. грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 319,3 тис.грн. 

проведено капітальний ремонт будівлі Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (опорної школи); за кошти місцевого бюджету 

в сумі 636,7 тис.грн. проведено капітальний ремонт приміщення Ганнусинського ДНЗ «Дивосвіт», покрівлі Полонської 

ЗОШ І-ІІ ступенів №6, огорожі Полонської гімназії та Полонського ДНЗ №2 «Веселка»; замінено вікна та двері на 

металопластикові у Полонській гімназії, Полонській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Полонській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, 

Полонському НВК №1 «ЗОШ І ступеня №5 – ДНЗ», Полонській ЗОШ І-ІІ ступенів №6, Новолабунській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Полонському ДНЗ №1 «Теремок», Полонському ДНЗ №2 «Веселка», Новолабунському ДНЗ «Сонечко», 

Будинку творчості школярів на суму 567,1 тис.грн. 

Протягом року для потреб навчальних закладів громади було придбано будівельних та господарських матеріалів, 

побутової та офісної техніки, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, меблів, постільної білизни, посуду та ін. 

на суму 918,5 тис.грн. 

 

Пріоритетними завданнями відділу на 2017 рік: 

- добудова та введення в експлуатацію нового приміщення Новолабунської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- добудова та введення в експлуатацію приміщення Бражинецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»; 

- добудова та введення в експлуатацію корпусу №2 Новоселицького ДНЗ «Журавлик»; 

- капітальний ремонт приміщень Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Полонської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Полонської гімназії та Полонського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 – ДНЗ»; 

- подальше впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти і культури; 

- придбання товарів, матеріалів та обладнання для належної організації роботи закладів освіти та культури; 

- придбання навчальних кабінетів та мультимедійного обладнання; 

- придбання шкільного автобуса; 
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1. Організація роботи апарату. 

Організаційно-масові заходи 
 

№ 
п/п 

Назва заходу 
Термін  

виконання 
Відповідальний Залучені виконавці 

Форма  
узагальнення 

Відмітки 
про 

виконан
ня 

1  Спартакіада школярів з шахів. 07.02  Фелонюк О.В. Вчителі фізкультури Наказ  

2  Спартакіада школярів з  

волейболу. 

25.02-26.02 

04.03-05.03 

 Фелонюк О.В. Вчителі фізкультури Наказ  

3 Засідання атестаційних комісій І- ІІ -ІІІ 

рівнів 

23-24.03 

28-29. 03 -

ЗНЗ, 

30.03-ДНЗ, 

     20.04 

   Сітарський В.В.,  

Гапонюк М.В. 

Керівники 

навчальних закладів 

Протокол

и, 

Наказ 

 

4 Спартакіада працівників освіти. 30.03 Райком 

профспілки 

працівників  

освіти 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Наказ  

5 Огляди колективів художньої 

самодіяльності закладів громади 

Березень- 

квітень 

     Штаба О.В. Заступники  

директорів з  

виховної роботи,  

педагоги-організатори,  

вчителі художньо-

естетичного циклу 

Наказ  

6 Змагання «Старти надій» за програмою  11.04 Фелонюк О.В. Вчителі фізкультури Наказ  
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спартакіади школярів.    

7 Спартакіада школярів з міні-футболу 22 - 23.04, 

29 – 30.04 

Фелонюк О.В. Вчителі фізкультури Наказ  

8 З-денні навчально-тренувальні заняття 

з допризовної підготовки. 

Квітень Фелонюк О.В. Вчителі предмету 

«Захист Вітчизни» 

Наказ  

9 Свято вшанування обдарованих учнів  і 

їх наставників педагогічних 

працівників. 

Квітень Коріньовська 

А.Л. 

Методичний кабінет Інформаці

я на сайт 

відділу, у 

періодичні

й пресі. 

Наказ 

 

10 Звітний концерт художньої 

самодіяльності навчальних закладів 

громади. 

10.05 Штаба О.В.    Керівники 

навчальних закладів 

Інформаці

я на сайт 

відділу, у 

періодичні

й пресі 

 

11 Спартакіада школярів  з легкої 

атлетики 

16.05 Фелонюк О.В. Вчителі фізичної 

культури 

Наказ  

12 Перевірка дотримання вимог щодо 

оформлення документів про освіту. 

28.05-11.06 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

     Керівники шкіл Доповідна 

записка 

 

13 

 

 

Свято останнього дзвоника у 

загальноосвітніх школах громади. 

     26.05 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Керівники 

навчальних закладів 

Інформаці

я на сайт 

відділу 

 

14 Урочисте вручення документів про 

освіту випускникам  

2017 року. 

  Червень 

     

Керівники шкіл    

15  Виставка Пасхальних композицій 

«Великоднє розмаїття». 

    19.04  Штаба О.В. Керівники 

навчальних закладів 

Інформаці

я на сайт 

відділу, на 
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шпальтах 

газет. 

 

16 Організація літнього оздоровлення  

дітей пільгової категорії в оздоровчих 

стаціонарних таборах. 

 

Червень-

серпень  

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Підприємства, 

установи, організації  

  

17 Працевлаштування молодих  

спеціалістів. 

21-25.08 Сітарський В.В. Керівники  

навчальних закладів 

Накази  

18 Секційні засідання  

методичних об’єднань вчителів-

предметників. 

22-23.08 Відділ освіти, 

культури,  

молоді та 

спорту, 

методичний 

кабінет 

Голови методичних 

об’єднань 

Інформаці

я на сайт 

відділу 

 

19 Нарада керівників навчальних закладів 

по підготовці та організованому 

початку нового навчального року. 

25.08 Сітарський В.В. Методична служба Інформаці

я на сайт 

відділу 

 

20 День знань в загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладах. 

01.09, 

15.09 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Керівники  

навчальних закладів 

  

21 Приймання статистичних звітів  

загальноосвітніх шкіл за формою ЗНЗ-1. 

до 05.09 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Ковальська О.В. 

керівники  

навчальних закладів 

Статзвіт  

22 Підготовка проекту розпорядження  

голови Полонської міської ради ОТГ 

«Про затвердження мережі закладів 

освіти на 2017–2018  

навчальний рік». 

до 12.09 Сітарський В. В. Керівники  

навчальних закладів 

Розпорядже

ння  

голови  

 

 

23 Приймання звітів про кількість дітей і до 12.09 Коріньовська Керівники шкіл Звіт  
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підлітків шкільного віку за формою  

77–РВК. 

 

А. Л., 

Ковальська О.В. 

24 Розробка Положення про Спартакіаду 

школярів навчальних закладів 

Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

до 15.09 Фелонюк О.В. ДЮСШ Положення 

про  

спартакіаду 

школярів 

 

25 Розробка Положення про туристичні 

змагання. 

до 26.09 Коріньовська 

А.Л. 

Полонська МСЮТ Положення 

про 

туристичні 

змагання 

 

26 Урочистості з нагоди Дня працівника 

освіти. 

28.09 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Методичний кабінет 

 

Накази,  

інформаці

я на сайт 

відділу 

 

27 Змагання  спартакіади  

школярів з легкоатлетичного кросу. 

03.10 Фелонюк О.В. Вчителі фізкультури, 

ДЮСШ 

 Наказ  

28  Фізкультурно-оздоровчий 

патріотичний фестиваль «Нащадки  

козацької слави». 

10.10 

 

 

Фелонюк О.В. 

 

 

Вчителі фізичної 

культури 

загальноосвітніх шкіл 

Інформаці

я на сайт 

відділу 

 

29  Свято «Козацька рада» в День 

Покрови 

Жовтень Штаба О.В. Керівники 

навчальних закладів 

Інформаці

я на сайт 

відділу   

 

30 Спартакіада школярів  з настільного 

тенісу. 

14.11 Фелонюк О.В. Вчителі фізкультури Наказ  

31 Спартакіада школярів  з  

баскетболу. 

16-17.12  Фелонюк О.В ДЮСШ Наказ  

32  Конкурс майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» 

Листопад Багінська Н.П.   Позашкільні 

       заклади 

Наказ  
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33 Змагання допризовної молоді зі 

стрільби з пневматичної гвинтівки. 

05.12 Фелонюк О.В. Вчителі предмету 

«Захисту Вітчизни» 

Наказ  
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2. Робота з удосконалення та підвищення  

ефективності навчально-виховного процесу 

 

№ 
п/п 

Назва заходу 
Термін 

 виконання 
Відповідальний Залучені виконавці 

Форма  
узагальнення 

Відмітки 
про 

виконанн
я 

1 Засідання колегії відділу освіти, 

культури,  молоді та спорту з порядком 

денним: 

1.  Про фінансово-господарську 

діяльність відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Полонської 

міської ради ОТГ за 2016 рік та 

завдання  на 2017 рік. 

 

2. Про результати ЗНО випускників 

2016 року та організаційні заходи 

по підготовці до ЗНО 2017 року 

 

3. Про стан роботи по збереженню та 

зміцненню здоров’я дітей, 

попередженню дитячого 

травматизму в навчальних 

закладах громади. 

  

4. Про стан та перспективи розвитку 

позашкільної освіти в Полонській 

громаді.                                                                            

березень  

 
 

Сітарський В.В. 

 

 

 

 

 

 

Штаба О.В. 

 

 

 

Фелонюк О.В. 

      

 

 

 

 

Штаба О.В.   

 

 

Керівники 

навчальних закладів, 

методична служба 

Рішення 

колегії 
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5.   Про організаційні заходи по 

підготовці до оздоровчої компанії 

2017. 

                                                                                          

6. Про хід виконання рішення колегії 

відділу освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради ОТГ від 

25.04.2016 року «Про національно-

патріотичне виховання дітей в 

закладах освіти, культури»  (у 

порядку контролю) 
 

7. Про хід виконання рішення колегії 

відділу освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради ОТГ від 

25.04.2016 року «Про стан 

реалізації змісту державного 

стандарту початкової загальної 

освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах» (у порядку 

контролю) 

 

Коріньовська А.Л 

 

 

 

  Штаба О.В.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Фелонюк О.В.                        

2 Проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання.                                                                                              

Квітень Штаба О.В. Навчальні заклади   

3 Перевірка стану підготовки до  

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Квітень Штаба О.В.  Наказ   

4 Підсумки проведення атестації  

педагогічних працівників. 

 

до 28.04 Гапонюк М.В.  Наказ, 

протоколи 
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5 Перевірка дотримання Інструкції про 

переведення і випуск учнів навчальних  

закладів системи загальної середньої 

освіти та вимог Положення про 

державну підсумкову атестацію учнів 

системи загальної середньої освіти. 

10.05-10.06 Відділ освіти, 

культури,  

молоді та спорту 

Методичний кабінет Наказ  

6 Підготовка наказу «Про організацію 

літнього оздоровлення учнів». 

до 12.05  Коріньовська  

   А.Л. 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Наказ  

7 Підготовка наказу «Про підсумки  

проведення 3-х денних навчально-

польових занять з допризовної 

підготовки». 

до 12.05 Фелонюк О.В. 

 

 Наказ  

8 Підготовка наказів про стан 

викладання навчальних предметів у 

2016-2017 навчальному році. 

до 26.05 Багінська Н.П. Методичний кабінет Накази  

9 Підсумки  спартакіади  

школярів. 

до 26.05   Фелонюк О.В. ДЮСШ Наказ  

10 Засідання колегії відділу освіти, 

культури, молоді та спорту з порядком 

денним: 

1. Про роботу методичних об’єднань. 

 

2. Про стан виконання навчально-

виховних програм в галузі 

дошкільної освіти.          

                                                                                                                                 

3. Про ефективність  обміну 

інформацією електронними 

засобами зв’язку та роботу сайтів 

закладів освіти громади. 

Травень  

 

 

  Багінська  Н.П. 

 

   Фелонюк О.В. 

 

 

 

  Гапонюк М.В.                                                                                     

 

 

 

Керівники 

навчальних закладів, 

методична служба 

Рішення 

колегії 
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4. Про стан роботи шкільних 

бібліотек із забезпечення та 

збереження бібліотечного фонду та 

розвитку читацьких інтересів 

школярів. 

                                                                                       

5. Про  діяльність органів учнівського 

самоврядування в навчальних 

закладах громади. 

                                                                               

6. Про хід виконання рішення колегії 

відділу освіти, культури, молоді та  

спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради ОТГ від 

01.11.2016 року «Про стан та 

проблеми культурної 

інфраструктури села»  (у порядку 

контролю) 

                                                                                        

7. Про хід виконання рішення колегії 

відділу освіти, культури, молоді та  

спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради ОТГ від 

25.04.2016 року «Про організацію 

роботи з обдарованою учнівською 

молоддю в навчальних закладах 

громади» (у порядку контролю.)    

                                                                                                                         

8. Про хід виконання рішення колегії 

відділу освіти, культури, молоді та 

 

Гончаренко О.О. 

 

 

 

 

 

   Штаба О.В.  

 

 

 

    Штаба О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Багінська Н.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бучинський І.Р.                                                                           
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спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради ОТГ від 

25.04.2016 року «Про стан та 

перспективи розвитку музейної 

справи» (у порядку контролю).                                                                                            

 

 

 

 

11 Контроль за організацією  проведення 

державної підсумкової атестації: 4, 9, 

11 класів. 

Травень, 

червень  

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Методичний кабінет Наказ  

12 Перевірка стану ведення шкільної 

документації з державної підсумкової 

атестації. 

до 10.06 Коріньовська  

А. Л. 

 Наказ  

13 Затвердження робочих навчальних  

планів шкіл на 2015 – 2016 навчальний     

рік. 

до 25.08 Сітарський В. В.  Методичний кабінет Робочі 

навчальні 

плани 

 

14 Розширене засідання колегії відділу 

освіти, культури, молоді та спорту з 

порядком денним: 

1. Про підсумки розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної 

освіти у  2016-2017 навчальному році 

та завдання на 2017-2018 навчальний 

рік. 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

Сітарський В.В. 

 

 

 

Методичний кабінет 

 

 

 

Рішення 

Колегії 

 

15 Підготовка проекту наказу «Про 

проведення навчальних предметних 

олімпіад». 

до 17.10 Багінська Н.П. Методичний кабінет  Наказ   

16 Засідання колегії відділу освіти, 

культури, молоді та спорту з порядком 

денним: 

1. Про стан роботи з охорони праці в 

навчальних закладах громади.        

                                                        

Жовтень  

 

 

Сітарський В.В. 

 

 

Керівники 

навчальних закладів, 

методична служба 

Рішення 

колегії 
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2. Про стан організації та 

забезпечення безкоштовного 

підвезення учнів та педагогічних 

працівників  до місць навчання, 

роботи та у зворотному напрямку.  

 

3. Про забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти дітей та учнівської 

молоді у навчальних закладах 

громади. 

 Багінська Н.П.                                               

4. Про стан дотримання  вимог 

чинного законодавства щодо 

соціального захисту дітей та 

учнівської молоді в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах громади.  

                                                                                                  

5. Про підсумки атестації 

педагогічних працівників у 2016 

році. 

                                                                                                                       

6. Про хід виконання рішення колегії 

відділу освіти, культури,  молоді та  

 спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради ОТГ від 

29.12.2016 року «Про затвердження 

програми «Розвиток бібліотечної 

справи у Полонській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-

2020 роки » (у порядку контролю)                                                                                                                                                 

Коріньовська 

А.Л. 

 

 

 

 

Багінська Н.П. 

 

 

 

 

Штаба О.В. 

 

 

 

 

 

 

Гапонюк М.В. 

 

 

 

  Ржегак О.М. 
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17  Проведення  олімпіад з навчальних 

предметів. 

Листопад-

грудень 

Методичний 

кабінет 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Наказ  

18 Підведення підсумків цивільної оборони 

за 2017 рік та завдання на 2018 рік. 

до 14.12  Фелонюк О.В. Керівники 

навчальних закладів 

Наказ  

19 І етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН України. 

13.12. Коріньовська  

А.Л.  

 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, РМК, БТШ 

Наказ  

20 Засідання колегії відділу освіти, 

культури, молоді та спорту з порядком 

денним: 

1. Про стан організації харчування 

дітей дошкільного та шкільного 

віку у  навчальних закладів 

громади. 

 

2. Про роботу відділу із зверненнями 

громадян у 2017 році. 

 

3. Про виконання плану роботи 

відділу за 2017 рік та затвердження 

плану роботи відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Полонської 

міської ради ОТГ на 2018 рік.  

                                              

4. Про стан та перспективи розвитку 

психологічної служби. 

 

5. Про хід виконання рішення колегії 

відділу освіти, культури, молоді та  

Грудень  

 

 

Коріньовська 

А.Л. 

 

 

 

Коріньовська 

А.Л. 

 

Штаба О.В. 

 

 

 

 

 

 

Гапонюк М.В. 

 

 

Багінська Н.П. 

Керівники 

навчальних закладів, 

методична служба 

Рішення 

колегії 
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 спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради ОТГ від 

29.12.2016 року «Про організацію 

роботи навчальних закладів по 

створенню умов для надання 

якісних освітніх для дітей з 

особливими потребами» (у порядку 

контролю)                                                                                                                                                                                                              

21 Контроль за організацією екстернатної 

форми навчання. 

Протягом 

року 

Коріньовська  

А. Л. 

Методичний кабінет Наказ  

22 Контроль за організацією  

індивідуальної форми навчання, 

інклюзивного навчання. 

Протягом 

року 

Коріньовська  

А. Л. 

Методичний кабінет Наказ  

23 Контроль за станом ведення ділової 

документації. 

Протягом 

року 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Методичний кабінет Наказ  
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3. Науково-методичні заходи, 

робота з педагогічними та керівними кадрами 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін  

виконання 
Відповідальний Залучені виконавці 

Форма  

Узагальнен

ня 

Відміт

ки про 

викона

ння 

1 Виставка педагогічних ідей, знахідок, 

інноваційних технологій навчання. 

 

  Лютий 

 

Багінська Н.П. 

Відділ 

освіти,культури, 

молоді та спорту, 

методичний кабінет 

 

Наказ 

 

2 День відділу, методкабінету у ДНЗ №1 

«Теремок» м.Полонного. 

08.02 Коріньовська 

А.Л.,  

Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет  

Доповідна 

записка 

 

3 День відділу, методкабінету у 

Великоберезнянській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

16.02 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

4 День відділу, методкабінету в 

Полонській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 

22.02 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

5 Атестація Онацьківецького НВК. Квітень Коріньовська 

А.Л. 

Методичний 

кабінет 

Наказ  

6 День відділу, методкабінету в 

Новоселицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

02.03 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

7 День відділу, методкабінету в філії 

Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

– ДНЗ». 

 

10.03. Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 
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8 День відділу, методкабінету в ДНЗ №2 

«Веселка» м.Полонного. 

 

16.03. Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

9 День відділу, методкабінету в 

Червонівській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 

06.04 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

10 День відділу, методкабінету в філії 

Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Варварівський НВК «ЗОШ І ступеня – 

ДНЗ». 

07.04 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

11 День відділу, методкабінету в МСЮТ 

«Обрій». 

19.04. Коріньовська А.Л., 

 Багінська Н.П 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

12 Семінар директорів навчальних 

закладів: «Сучасні технології 

управлінської діяльності у роботі з 

обдарованими дітьми: наступність 

дошкільної та початкової освіти» -  

Великокаленицька  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

      20.04    Коріньовська 

А.Л. 

Методичний 

кабінет 

  

13 Семінар заступників директорів на 

тему: «Підвищення професійної 

компетентності вчителя як мотивації до 

самовдосконалення» - філія 

Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-

ДНЗ» 

21.04    Багінська Н.П. Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

  

14 Семінар завідуючих дошкільними 

навчальними закладами на тему: 

«Управління якості дошкільної освіти в 

умовах реформування на основі 

сучасних інформаційних технологій» -  

ДНЗ «Ромашка» с. Велика Березна. 

26.04   Коріньовська 

        А.Л. 

Методичний 

кабінет 
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15 Семінар керівників закладів культури 

клубного типу на тему «Інноваційні   

форми роботи щодо організації  

культурно-мистецьких заходів для 

дітей та юнацтва в закладах культури»-      

Бражинецький сільський Будинок 

культури. 

Травень Штаба О.В. Методичний 

кабінет Будинку 

культури 

  

16 День відділу, методкабінету у 

Полонському НВК №1 «ЗОШ І ступеня 

№5  - ДНЗ» 

04.05 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

    Методичний 

      кабінет 

Доповідна 

записка 

 

17 День відділу, методкабінету у 

Полонському НВК №2 «ЗОШ І – ІІІ 

ступенів №7 – ДНЗ» 

     05.05 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П 

    Методичний 

     Кабінет 

Доповідна 

записка 

 

18 Нарада керівників шкіл з питань 

закінчення навчального року та  

проведення державної підсумкової 

атестації. 

Квітень Сітарський В.В.    Методичний   

      Кабінет 

   Протокол  

19 Атестація культурно-освітнього центру 

польської національної меншини 

Травень Коріньовська А.Л Методичний 

кабінет 

     Наказ    

20 Нарада керівників загальноосвітніх  

закладів з питань літнього  

оздоровлення учнів та підготовки до  

нового навчального року. 

Травень  Сітарський В.В. Методичний 

кабінет 

   Протокол  

21 Семінар завідувачів бібліотек-філій 

на тему «Інноваційна діяльність 

бібліотек» -  

Новолабунська бібліотека-філія. 

 

 

Червень 

 

 

Ржегак О.В. 

  

Інформація 

на сайт  

відділу 

 

22 

 

Семінар завідувачів бібліотек-філій на 

тему «Організація краєзнавчої роботи 

бібліотеки в умовах формування 

 

Серпень 

 

Ржегак О.В. 

 Інформація 

на сайт 

відділу 
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інформаційного суспільства» -

Новоселицька бібліотека-філія. 

23 Нарада керівників шкіл з питань  

організації нового навчального року. 

Серпень Сітарський В.В. Методичний 

кабінет 

Протокол  

24 Семінар завідуючих дошкільними 

навчальними закладами на базі 

методичного кабінету  з питань:  

1. Основні напрямки роботи в ДНЗ на 

2017-2018 навчальний рік. 

2. Оптимізація інформаційно-

освітнього середовища.  

 

 

Серпень 

 

 

Коріньовська 

А.Л. 

 

 

Методичний 

кабінет 

 

Інформація 

на сайт 

відділу 

 

25 Підготовка проекту наказу «Про  

організацію і проведення методичної 

роботи в закладах освіти в 2017 – 2018 

навчальному році». 

до 07.09 Багінська Н.П. Методичний 

кабінет 

Наказ  

26 Нарада методичного активу з питань 

організації методичної роботи в 

2017-2018 навчальному році. 

07.09 Багінська Н.П. Методичний актив   

27 Підготовка проекту наказу «Про  

проведення атестації педагогічних 

працівників в 2016-2017 навчальному 

році». 

до 08.09 Гапонюк М.В.  Наказ  

28 День відділу, методкабінету в 

Онацьківецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ» 

05.10 Коріньовська 

А.Л., 

 Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

29 Семінар директорів навчальних 

закладів на тему: «Використання 

хмарних сервісів у навчально-

виховному процесі» - 

 Бражинецький НВК «ЗОШ І-ІІ 

12.10 Коріньовська 

А.Л. 

    Методичний 

         Кабінет 

Інформація 

на сайт 

відділу 
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ступенів- ДНЗ» 

30 Семінар заступників директорів 

навчальних закладів на тему: «Хмарні 

сервіси у науково-методичній роботі» -  

Полонська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4. 

13.10  Багінська Н.П. Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Інформація 

на сайт 

відділу 

 

31 Семінар керівників закладів культури 

клубного типу на тему «Сучасний 

клубний заклад як центр збереження та 

популяризації культурних надбань» -   

Великокаленицький сільський клуб. 

Жовтень  Штаба О.В. Методичний 

кабінет Будинку 

культури 

Інформація 

на сайт 

відділу 

 

32 Організувати стажування 

новопризначених:  

- директорів ЗОШ на базі Полонської 

гімназії; 

- заступників директорів з навчально-

виховної роботи на базі Полонського 

НВК №2 

 

 

Жовтень 

 

КоріньовськаА.Л., 

Марченко Г.О., 

Багінська Н.П., 

Крисько В.М. 

 

 

Методичний 

Кабінет 

  

33 Провести семінари-практикуми з 

актуальних питань управління 

загальноосвітніми навчальними  

закладами та діловодства в закладах 

освіти для 4-х груп керівників. 

Жовтень, 

листопад, 

січень, 

лютий 

Коріньовська А.Л., 

 Багінська Н.П. 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту, 

методичний 

кабінет 

Інформація 

на сайт 

відділу 

 

34 Семінар завідуючих дошкільними 

навчальними закладами на тему:  

«Створення корекційно-розвивального 

середовища як фактори надання якісної 

дошкільної освіти» -  

 ДНЗ №1 «Теремок» м. Полонного. 

19.10 Коріньовська 

А.Л. 

    Методичний 

       Кабінет 

Інформація 

на сайт 

відділу 

 

35 День відділу, методкабінету у ДНЗ 

«Калинка» с. Великі Каленичі. 

25.10 Коріньовська 

А.Л., 

Багінська Н.П. 

     Методичний       

          Кабінет 

Доповідна 

записка 
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36 Атестація ДНЗ «Ромашка» с.Велика 

Березна 

Листопад Коріньовська 

А.Л. 

   Методичний      

       Кабінет 

  

37 День відділу, методкабінету у 

Полонській гімназії 

08.11 Коріньовська А 

Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

38 День відділу, методкабінет у філії 

Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Котелянський НВК «ЗОШ І – ІІ 

ступенів – ДНЗ» 

09.11 Коріньовська А 

Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

39 День відділу, методкабінету у 

Бражинецькому НВК 

14.12 Коріньовська А 

  Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

40 День відділу, методкабінету у ДНЗ 

«Сонечко» с. Новолабунь 

20.12 Коріньовська А 

Багінська Н.П. 

Методичний 

кабінет 

Доповідна 

записка 

 

41 Нарада керівників шкіл по підсумках   

фінансово-господарської діяльності у 

2017 році. 

Грудень Сітарський В.В. Мартинюк Г.В. Протокол  
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4. Фінансово-господарська діяльність, 

збереження та удосконалення матеріально-технічної бази 

 

№ п/п Назва заходу 
Термін  

виконання 
Відповідальний Залучені виконавці 

Форма  
узагальнення 

Відмі
тки 
про 
вико
нанн

я 

1 Перевірка правильності обліку  

робочого часу педагогічних  

працівників і техперсоналу. 

до 11.01 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Централізована 

бухгалтерія 

  

2 Аналіз виконання заходів з  

енергозбереження. 

до 11.03 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Мартинюк Г. В. 

 

  

3 Вивчення та узагальнення потреби у 

капітальному ремонті закладів освіти 

громади  у підготовці до 2017-2018 

навчального року. 

до 11.03 Сітарський В.В. Керівники шкіл План заходів 

по   

капітальному 

ремонті 

 

4 Узагальнення інформації щодо  

забезпечення учнів підручниками у 

2016 році та планування на 2017 рік 

 

Квітень 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

 

Гончаренко О.О. 

План 

забезпечення 

підручниками 

 

5 Розробка комплексних заходів по  

підготовці закладів освіти до нового 

навчального року та осінньо-зимового 

періоду 2017 – 2018 навчального року. 

до 18.05 Сітарський В.В. Керівники шкіл Комплексні 

заходи 

 

6 Тарифікація заробітної плати  

педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

на 2017 – 2018 навчальний рік. 

до 08.09 Сітарський В.В. Тарифікаційна 

комісія 

Тарифікацій

ні списки 
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7 Підготовка звітів департаменту освіти і 

науки Хмельницької  

облдержадміністрації про стан  

організації гарячого харчування та 

підвіз учнів до місця навчання. 

до 08.09 Коріньовська 

А.Л. 

Керівники шкіл Звіт  

8 Тарифікація заробітної праці  

працівників позашкільних закладів на 

2017 – 2018 навчальний рік. 

до 12.09 Сітарський В.В. Тарифікаційна  

Комісія 

Тарифікацій 

ні списки 

 

9 Перевірка роботи  закладів освіти, 

культури щодо створення безпечних та 

нешкідливих умов праці, дотримання 

вимог законодавства з питань охорони 

праці. 

до 03.10  Сітарський В. В. Керівники установ Наказ  

10 Прогноз економічного і  

соціального розвитку освіти громади 

на 2018 рік. 

до 13.10 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Мартинюк Г.В. Проект  

11 Аналіз стану забезпечення  

загальноосвітніх шкіл вугіллям та  

перевірка умов його зберігання. 

до 13.10 Сітарський В.В. Керівники шкіл   

12 Аналіз стану забезпечення  

загальноосвітніх шкіл засобами  

пожежогасіння. 

до 13.10 Сітарський В.В.  Інформація  

13 Розробка проекту бюджету  галузі 

освіти, культури на 2018 рік. 

до 14.11 Сітарський В.В. Мартинюк Г. В. Проект  

бюджету 

 

14 Аналіз стану надання платних послуг 

освітніми, культурними  закладами 

громади. 

до 15.12 Мартинюк Г. В. Кобильчак Н.В. Інформація  

15 Контроль за використанням паливно-

мастильних матеріалів та запасних  

частин шкільними автобусами. 

до 19.12 Сітарський В. В.      Мартинюк Г. В. Інформація  
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 Начальник відділу                           В.В. Сітарський
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