
 

 
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

 

НАКАЗ 

  

06.10.2017 р.    Печеніжин     №78 

 

Про затвердження  плану роботи  

відділу освіти, молоді та спорту 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

Згідно  із законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту»,  «Про позашкільну освіту» та з метою забезпечення ефективного  

функціонування освітньої галузі Печеніжинської ОТГ протягом  2017/2018  

навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1.  Затвердити  план  роботи  відділу  освіти, молоді та спорту  на    

2017/2018 навчальний   рік (додаток). 

2. Керівникам навчальних закладів здійснювати планування роботи 

закладів на 2017/2018  навчальний рік з урахуванням змісту плану 

роботи відділу освіти, молоді та спорту. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу        Михайло Яворський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготувала: 

методист відділу освіти,  

молоді та спорту 

______________ Григорчук Б.Д. 

 

 

Погоджено: 

юрист Печеніжинської  

селищної ради ОТГ 

_______________ Лубів А.М. 

 

Погоджено: 

головний бухгалтер  

відділу обліку та звітності 

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

________________ Олексіїшин О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, молоді та спорту 

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

від 06.10.2017 року № 78 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 ПЕЧЕНІЖИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

начальник відділ освіти, молоді 

та спорту 

____________ М.Т.Яворський  

 

    

 

 

 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И 

відділу освіти, молоді та спорту 

Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

на 2017 - 2018 н. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

смт. Печеніжин 

2017 р. 
Графік особистого прийому громадян у відділі освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

 

Посада Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Дні місяця Години 

Начальник відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Яворський 

Михайло 

Тарасович 

Понеділок 13.00 – 17.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограма щомісячної діяльності відділу освіти, молоді та спорту 

 

№ 

п/п 

Заходи  Відповідальні Циклограма 

проведення 

Термін 

виконання 

1. Апаратні наради Яворський М.Т. Щопонеділка 

 

 

2. Засідання колегії 

відділу освіти, молоді 

та спорту  

Яворський М.Т. 

 

5 разів на рік  

3. Наради з керівниками 

закладів освіти  

Яворський М.Т. 

 

8 разів на рік, 20 

числа щомісяця 

 

4. Засідання 

атестаційної комісії ІІ 

рівня з атестації 

педагогічних 

працівників 

Яворський М.Т. 

Григорчук Б.Д. 

Бойчук М.В. 

Горда Ю.Б. 

 

Жовтень, квітень, 

травень 2017-2018 

н.р., а також за 

потребою 

 

5. Засідання методичної 

ради 

Григорчук Б.Д. 

 

4 рази у рік  

           

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПАРАТУ  ВІДДІЛУ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ 

№ 

п/п 

Заходи  Відповідальні Термін 

виконання 

1 Видати наказ про розподіл обов’язків 

між працівниками 

Яворський М.Т. До 01.10.2017 

р. 

2 Затвердити план роботи відділу освіти, 

молоді та спорту  

Яворський М.Т. До 30.09.2017 

р. 

3 Подавати в установленому порядку 

плани роботи відділу освіти, молоді та 

спорту 

  

4 Проводити апаратні наради, на яких 

затверджувати  план роботи на 

тиждень; спільну нараду зі всіма 

працівниками відділу  

 

Яворський М.Т. 

 

Щопонеділка, 

1 раз у місяць 

5 Проводити огляд педагогічної преси, 

нормативних документів, урядових 

документів, наказів і розпоряджень 

Міністерства освіти і науки, 

департаменту світи, науки та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації 

Яворський М.Т.,  

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Горда Ю.Б. 

 

 

6 Скласти циклограму роботи відділу 

освіти, молоді та спорту. 

Скласти циклограми роботи шкіл 

Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В. 

До 

10.09.2017р. 

 



керівники шкіл 

7 Встановити  день прийому та розгляду 

заяв і листів громадян, педагогічних 

працівників. 

Понеділок 

Яворський М.Т. 

 

 

8 Брати участь в обласних нарадах, 

семінарах та курсах підвищення 

кваліфікації 

Згідно з планами 

роботи департаменту 

освіти, науки та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації 

та ОІППО 

 

9 Коректувати та доповнювати план 

роботи відділу освіти, молоді та 

спорту  у відповідності до графіків 

проведення обласних та 

Всеукраїнських масових заходів 

Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Горда Ю.Б. 

 

Постійно 

 

10 Оперативно реагувати на листи, 

скарги, звернення громадян та 

педагогічних працівників у 

відповідності до Закону України “Про 

звернення громадян”. 

Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Горда Ю.Б 

 

Постійно 

 

11 Забезпечувати своєчасний розгляд і 

виконання нормативних актів і 

доручень вищих органів влади. 

Яворський М.Т. 

 

Постійно 

 

12 Здійснювати щотижневий контроль за  

своєчасним виконанням документів, 

розглядом заяв і скарг  

Яворський М.Т. Постійно 

 

13 Провести серпневу конференцію 

педагогічних працівників 

 Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Горда Ю.Б. 

Серпень 2017 

р. 

14 Проводити щомісячні наради 

директорів шкіл 

Яворський М.Т. Третя середа 

місяця 

15 Відзначення Дня працівника освіти Яворський М.Т. Жовтень 

2017р. 

16 Внутріапаратне навчання:   

 Проводити огляд педагогічної преси,  

нормативних документів,  урядових 

документів, наказів і розпоряджень 

МОН України, департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики Івано-

Франківської облдержадміністрації 

Яворський М.Т. 

 

Щомісячно 

 

 1. Державна атестація навчального 

закладу: нормативно-правові 

документи  в Україні  

Яворський М.Т. 

 

 

вересень 

 

 



2. Нормативно-правові документи 

щодо атестації педагогічних 

працівників  

3. Шляхи реалізації тристоронньої 

угоди між адміністрацією 

школи, батьківською громадою 

та учнівським колективом 

навчального закладу. 

4. Організація навчання за 

екстернатною формою навчання 

Григорчук Б.Д. 

 

 

Григорчук Б.Д. 

 

 

 

 

Яворський М.Т. 

 

Жовтень  

 

 

Листопад 

 

 5. Роль сім’ї  в соціалізації учнів  

 

6. Забезпечення своєчасної 

підготовки і подання 

статистичної звітності: 

-  продовження навчання 

 випускників 9  класів; 

- стан підвозу учнів та  

педагогічних працівників  

- стан організації харчування 

- проведення медогляду учнів 

 та учителів 

- вивчення «Положення про  

атестацію керівників навчальних  

закладів» 

Григорчук Б.Д. 

 

Яворський М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорчук Б.Д. 

 

лютий 

 

 

                     ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

1 Підготувати оперативні дані в 

департамент освіти, науки та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації про початок 

2017-2018 н. р. 

 

Яворський М.Т., 

 

До 05.09.2017 

р. 

2 Прийняти звіти загальноосвітніх шкіл 

на початок 2017-2018 н.р. та 

підготувати зведені звіти 

Яворський М.Т. До 20.09.2017 

р. 

 

3 Організувати підвіз учнів до школи та 

додому 

Керівники ЗНЗ До 10.09 

 

4 Організувати гаряче харчування учнів, 

використовуючи різні форми 

обслуговування 

Керівники ЗНЗ Серпень-

вересень 

 

5 Своєчасно виявляти дітей-сиріт та 

дітей без батьківського піклування, 

брати їх на облік, влаштовувати на 

Керівники ЗНЗ Постійно 

 



проживання і навчання 

6 Сформувати банк даних  про дітей з 

багатодітних та малозабезпечених 

сімей 

Григочк Б.Д. Вересень-

жовтень 

2017р.  

 

7 Підготувати зведений звіт про 

продовження навчання і 

працевлаштування випускників 11-х 

класів.  

Яворський М.Т. Вересень 

2017 р. 

 

8 Уточнити  профілі навчання учнів 10-х 

класів у відповідності з матеріальною 

базою шкіл та регіональною 

специфікою 

Яворський М.Т. 

 

Серпень-

вересень 

2017 р. 

 

9 Організувати навчання учнів, які за 

станом здоров’я повинні навчатися 

вдома, включаючи інклюзивне 

навчання 

Яворський М.Т., 

 керівники шкіл 

Вересень 

2017 р. 

 

10 Підготувати фактичну мережу установ 

освіти на 2017-2018 н. р. та планову 

мережу на 2018-2019 н. р. Підготувати 

рішення виконкому про затвердження 

фактичної мережі. 

Яворський М.Т. 

 

До 

20.09.2017р. 

 

11 Уточнити списки первинного обліку 

дітей та підлітків шкільного віку, 

прийняти звіти шкіл про кількість дітей 

та підлітків шкільного віку (форма № 

77-рвк) і подати зведений звіт у 

статистичні органи 

Яворський М.Т., 

керівники шкіл 

До 

30.09.2017р. 

 

12 Проаналізувати охоплення навчанням 

випускників 9-х класів у закладах, що 

дають повну загальну середню освіту. 

Підготувати зведений звіт про 

продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів (форма № 1-

ЗСО) 

Яворський М.Т. До 

01.12.2017р. 

 

13 Провести огляд умов утримання, 

навчання та виховання дітей-сиріт та 

дітей, без батьківського піклування, 

скласти відповідні акти, вишукувати 

можливості спонсорської допомоги 

дітям із малозабезпечених сімей. 

 До 

15.11.2017р. 

 

14 Забезпечити створення бази даних про 

випускників 9-х та 11-х класів для 

Яворський М.Т. Жовтень 

2017 р. 



замовлення випускної документації у 

центрі “Освіта” 

 

15 Здати звіти дошкільних та 

позашкільних установ на початок 2017-

2018 н. р. 

Бойчук М.В. 

Горда Ю.Б. 

 

 

16 Проаналізувати  причини  вибуття  

учнів  з  10 -11 класів за І семестр 2017-

2018 н. р., при потребі видати наказ. 

Яворський М.Т. 

 

До 10.02.2018 

р. 

 

17 Скласти план економічного і 

соціального розвитку освіти на 2018 

рік. 

Яворський М.Т. 

 

 

18 На основі даних шкіл розробити 

єдиний регіональний план охоплення 

випускників 9-х класів повною 

загальною середньою освітою 

Яворський М.Т. 

 

Травень 2018 

р. 

 

19 Забезпечити можливість одержання 

повної та базової загальної середньої 

освіти шляхом екстернату. 

Яворський М.Т., 

керівники шкіл 

Жовтень 

2017 - 

Квітень 

2018р.  

 

20 Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт, 

дітей з багатодітних,  

малозабезпечених сімей та 

обдарованих дітей у таборах 

відпочинку. Підготувати звіт про 

підсумки оздоровлення та відпочинку 

дітей і підлітків у літній період 2017 р. 

Григорчук Б.Д., 

Керівники ЗНЗ 

 

Червень-

серпень  

2017р.   

 

21 Забезпечити створення бібліотечних 

фондів книг, шкільних підручників та 

довідкової літератури з метою 

забезпечення потреб учнів. 

 

Григорчук Б.Д. 

 

Липень-

серпень  

2017 р. 

 

22 

 

Забезпечити поповнення 

мультимедійними засобами навчання 

Яворський М.Т.  

 

 

IV. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ,  

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ 

 

1 Затвердити робочі навчальні плани 

шкіл з урахуванням гранично 

допустимого навчального навантаження 

учнів, фактичного фінансування освіти 

та організації профільного навчання. 

Яворський М.Т. 

 

Серпень-

вересень 

2017р. 

 



2 Організувати проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських предметних олімпіад. 

Забезпечити участь команд ОТГ в  ІІІ 

етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад. 

Григорчук Б.Д. Листопад 

2017 р. - 

Лютий 2018р. 

 

3 Уточнити дані про претендентів до 

нагородження медалями та свідоцтвами 

з відзнакою. 

Яворський М.Т. До 15.04.18р. 

 

4 Провести державне тестування з 

фізичної культури 

Бойчук М.В. 

 

Травень 2018. 

 

5 Продовжувати роботу з питання 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Протягом року 

 

 

6 Підготувати акти готовності шкіл до 

нового навчального року 

Яворський М.Т. До 01.09.2017 

р. 

7 Оновити базу даних про обдарованих 

дітей та передбачити проведення 

системи заходів з ними 

Григорчук Б.Д. Протягом 

року  

 

 Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави 

  

8 Провести ІІ етап та взяти участь у ІІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості  

Григорчук Б.Д. Листопад-

грудень 

2017р. 

9 Провести конкурс учнівських проектів 

 «Я – громадянин України», 

підготуватися до участі у обласному 

етапі конкурсу 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В. 

 

Жовтень-

листопад 2017 

р. 

 

10 Провести конкурс патріотичної пісні, 

присвячений 75-річчю утворення УПА 

 11.10.2017 р. 

 

11 Провести огляд шкільних музеїв, 

видати наказ про підсумки огляду та 

відправити матеріали переможців у 

департамент освіти, науки 

облдержадміністрації для 

представлення у Міністерство освіти і 

науки України для присвоєння звання 

«Зразкового». 

 Грудень 

2017р. 

 

12 Провести І етап конкурсу на кращу 

організацію з правовиховної роботи та 

взяти участь у обласному етапі 

конкурсу. 

Григорчук Б.Д. Листопад 

2017 р. 

 

13 Провести міжнародний конкурс знавців 

української мови ім. П. Яцика 

Григорчук Б.Д. Листопад 

2017 р. 

 

14 Провести Всеукраїнський тиждень Григорчук Б.Д. Грудень 



права 2017р. 

15 Провести І етап науково-пізнавальної 

експедиції “Чорний ліс” та підготувати 

команду до участі в обласному етапі 

експедиції. 

Бойчук М.В. 

 

Травень-

липень 2018 

р. 

 

16 Підготувати команду для участі  в 

обласному зльоті юних пожежників, 

інспекторів руху 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В. 

 

Квітень-

травень 2017 

р. 

 

17 Відзначення у школах Міжнародного 

дня рідної мови 

Григорчук Б.Д., 

директори шкіл 

Лютий 16 р. 

 

18 Продовжувати підготовчу роботу у 

закладах освіти до відзначення річниці 

від дня народження Тараса Шевченка   

Григорчук Б.Д., 

директори шкіл 

09-10.03.2018 

р. 

 

19 Організувати участь у Всеукраїнській 

експедиції учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна» за 

напрямами: 

- «Духовна спадщина мого роду» 

- «Козацькому роду нема 

переводу» 

- «Із батьківської криниці» 

- «З попелу забуття» 

- Живи і возрадуйся, роде наш 

красний» 

- «Славні імена земляків» 

- «Геологічними стежками 

України» 

- «Географія рідного краю» 

«Рідного слова краса і співучість»  

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Голови М.О. 

 

Вересень-

листопад 2017 

р. 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2018 

 

січень 2018 

 

20 Участь у щорічних фестивалях 

Гуцульщини 

Григорчук Б.Д.  

21 Участь у обласному конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН 

  

 Ціннісне ставлення до людей   

22 Взяти участь у фольклорно-

етнографічному фестивалі колядок, 

вертепів, маланок, щедрівок. 

Григорчук Б.Д. січень 2018 р. 

 

23 Провести конкурс шкільних газет  Григорчук Б.Д., 

директори шкіл 

Лютий 2018р. 

 

24 Провести акцію «5 картоплин» та 

надати допомогу овочами геріатричним 

будинкам, лікарням, дитячим будинкам, 

одиноким людям 

Директори шкіл Вересень 

2017 р. 

 



25 Організувати у закладах освіти 

відзначення ювілеїв видатних людей 

Григорчук Б.Д., 

директори шкіл 

 

26 Організувати допомогу одиноким 

людям похилого віку допомогу зборі 

врожаю 

 Вересень  

  

 Провести заходи до Дня людей 

похилого віку, організувати виступи 

учнів у геріатричних будинках 

  

27 Взяти участь у добродійних акціях «Від 

серця до серця» та «Сильні духом» (для 

хворих дітей та на медичне 

обладнання).  

 

 

Упродовж 

року 

 

 Ціннісне ставлення до природи   

28 Підготувати матеріали на обласний 

огляд-конкурс на кращу навчально-

дослідну земельну ділянку 

Григорчук Б.Д. Жовтень  

29 Взяти участь в обласних еколого-

натуралістичних конкурсах та акціях: 

- програма „Лелека”; 

- обласному конкурсі екологічних 

бригад;  

- на зразкову екологічну стежку; 

„Зелений паросток майбутнього”; 

- конкурсі „Ліси для нащадків”; 

- мій рідний край моя земля; 

- галерея кімнатних рослин; 

- птах року; 

- біологічний щит ; 

- географічний майданчик в дії; 

- плекаємо сад; 

- дослідницький марафон; 

- юннатівський марафон; 

- парад квітів біля школи; 

- лишайники - біологічні індикатори 

довкілля; 

- юний селекціонер; 

- флора України: компас в зеленому 

світі; 

- рослини рятівники від радіації 

ОДЕНЦУМ  

Бойчук М.В. 

  

 

 

згідно з 

графіком 

30 Провести огляд на краще зовнішнє та 

внутрішнє озеленення шкіл 

Григорчук Б.Д. Жовтень 

 

31 Провести категорійні та ступеневі 

туристські походи усіх шкіл району 

Бойчук М.В. 

 

Червень-

жовтень 

 



 Ціннісне ставлення до мистецтва   

32 Провести ІІ та ІІІ етапи 

Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості за номінаціями: 

«Образотворче мистецтво» 

«Декоративно-прикладне мистецтво» 

Бойчук М.В. 

 

Листопад-

грудень 

 

33 Організувати участь школярів у 

конкурсах “Звичайне диво”, “Космічні 

фантазії” (образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

Бойчук М.В. 

 

Листопад, 

квітень  

 

34 Провести огляд учнівської та 

вчительської художньої самодіяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Григорчук Б.Д. Лютий-

травень 

 

35 Взяти участь у науково-практичній 

конференції та організації виставки 

робіт образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва разом з 

Коломийським педагогічним коледжем 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В. 

 

Березень 

 

36 Взяти участь у обласному святі 

«Співуча родина» 

Григорчук Б.Д. Травень  

 

 Ціннісне ставлення до праці   

41 Провести конкурс юних швачок та 

вишивальниць 

Бойчук М.В. 

  

Березень 

42 Провести виставку технічної творчості 

й народних ремесел. Видати наказ 

 

Бойчук М.В. 

 

 

 Ціннісне ставлення до себе   

44 Провести туристичні змагання Бойчук М.В. 

 

Червень 

 

45 Взяти участь в обласному конкурсі 

національних меншин “Всі ми діти твої, 

Україно”. 

Яворський М.Т. 

 

Листопад 

46 Провести районний вишкіл дитячих 

організацій “РіД”, Козачата”, 

“Шкільний парламент” тощо на базі 

ЗНЗ 

Григорчук Б.Д. жовтень 

 

47 Провести форум лідерів учнівського 

самоврядування  

Григорчук Б.Д. Березень 

 

48 Взяти участь у зльоті обдарованої 

молоді Гуцульщини (в різних 

номінаціях) 

Григорчук Б.Д. Квітень – 

травень  

 

49 Організувати участь учнів у конкурсі 

наукових робіт Малої академії наук 

Григорчук Б.Д. Лютий – 

березень  



 Організація військово-патріотичного 

виховання 

  

50  Забезпечити виконання листа 

Міністерства освіти і науки України про 

використання державних символів у 

навчально-виховному процесі 

Яворський М.Т. 

 

Протягом 

року 

 

51  Організувати створення у школах 

оборонно-масових гуртків (стрілецьких, 

військово-топографічних тощо) 

Бойчук М.В. 

 

Вересень 

 

52 Організувати проведення свята 

патріотичної пісні та “Ватри пам’яті” 

Григорчук Б.Д. Жовтень 

 

53  Провести змагання з військово-

прикладних видів спорту 

Бойчук М.В. 

 

Вересень   

54  Організувати проведення у школах 

уроків мужності. 

Керівники ЗНЗ  

55 Провести спартакіаду з  основ захисту 

Вітчизни  

Бойчук М.В. 

 

Травень 

 

56 Організовано провести в школах 

відзначення Дня Збройних Сил України 

Директори шкіл 05.12.2017р. 

Протягом 

року 

 

58 Провести у школах зустрічі 

- з воїнами АТО, звільненими в запас 

- з ветеранами війни та праці 

- з учасниками партизанського руху 

- з людьми похилого віку, ветеранами 

Директори шкіл  

 

 

Грудень 

Травень 

До 22.09.2017 

До 01.10.2017 

59  Провести у школах військово-

спортивне свято з нагоди закінчення 

курсу Захисту Вітчизни. 

 Травень-

червень 

 

 Загальнорайонні заходи   

60 Провести вшанування обдарованих 

дітей ОТГ, підготувати концерт 

Григорчук Б.Д., 

Горда Ю.Б. 

Травень 

 

61 

 

Організувати у закладах освіти 

відзначення таких подій та свят: 

  

 - відзначення Всеукраїнського Дня 

бібліотек 

 Вересень 

 - відзначення Дня фізичної культури і 

спорту 

 Вересень 

 - відзначення  річниці створення УПА  Жовтень  

 - вшанування пам’яті жертв 

Голодомору та політичних репресій 

 Грудень  

 - проведення місячника пропаганди 

основних положень Конвенції ООН 

„Про права людини” 

 Листопад 

 



  - Відзначення 26 річниці незалежності 

України 

 Упродовж 

2017-2018р. 

 - День пам’яті учасників битви під 

Крутами 

- Дня Злуки 

- Дня Чорнобильської трагедії 

 29. 01.2018 р. 

 

22.01.2017 р. 

24.04.2017 р. 

 - Міжнародного жіночого дня 8 Березня  09.03.2018 р. 

 - Дня Перемоги  08.05.2018 р. 

 - Дня Матері 

- Дня Скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні 

 10.05.2018 р. 

22.06.2018 р. 

62 Взяти участь в конкурсі на кращий 

дошкільний заклад 

Григорчук Б.Д. Вересень-

жовтень 

63 Організувати проведення в школах 

зимових свят народного календаря.  

Григорчук Б.Д. Січень  

64 Взяти участь в обласних змаганнях 

юних туристів, геологів та краєзнавців 

 За графіком 

департаменту 

освіти, науки 

та молодіжної 

політики 

65 Організувати участь у масовому 

сходженні на гору Говерлу 

Бойчук М.В. 

 

Вересень 

 

V. РОБОТА З КЕРІВНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 

1 Забезпечити комплектування і 

розстановку педагогічних кадрів в 

установах освіти 

Яворський М.Т., 

директори шкіл 

До 01.09.2017 

р. 

 

2 Провести засідання предметних секцій. 

Організувати вибори колегії відділу 

освіти, молоді та спорту  

 

Яворський М.Т. 

 

Серпень 2017 

р. 

3 Провести День знань 1 вересня. Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Горда Ю.Б., 

керівники 

навчальних 

закладів 

Вересень 

2017 р. 

 

4 Спланувати роботу семінарів керівників 

шкіл, педагогів-організаторів та вчителів-

предметників 

Яворський М.Т. 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В. 

Вересень 

2017 р. 

 

5 Створити списки резерву керівних кадрів, 

залучати їх до участі у різних формах 

методичної роботи 

Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д. 

До 01.10.17 р. 

 



6 Зібрати списки педагогічних працівників 

установ освіти, які підлягають атестації у 

2017р. 

Григорчук Б.Д. До 01.10.17р. 

 

7 Провести І тур конкурсу “Учитель року” 

та організувати участь в обласному 

конкурсі 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В. 

І семестр 

 

8 Затвердити атестаційну комісію І рівня, 

провести нараду керівників шкіл про 

підготовку та проведення чергової 

атестації вчителів. Організувати роботу 

комісії 

  

Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Горда Ю.Б. 

Жовтень 

2017 р. 

9 Зібрати від шкіл, звести по ОТГ і здати 

звіти по кадрах (форма № 83-РВК) 

 Жовтень 

2017р. 

 

10 Забезпечити курсову підготовку вчителів, 

сприяти проведенню курсів підвищення 

кваліфікації окремих категорій 

працівників на базі методичного центру. 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

керівники шкіл 

До 01.10.17р. 

 

11 Розробити орієнтовні програми атестації 

загальноосвітніх закладів 

Яворський М.Т.  

12  Семінари директорів   

На базі Княждвірського НВК на тему 

«Державно-громадське управління 

навчальним закладом». 

 

Яворський М.Т. 

 

 

 

25.04.2018 р. 

 

 

 

 

На базі Космацької ОТГ  на тему «Школа 

– соціокультурний  центр села» 

  03.10.2017 

13 Організація Школи молодого керівника 

(директора) згідно графіка 

Григорчук Б.Д., 

директори 

 

14 Спільно з керівниками установ освіти 

вести роботу щодо представлення кращих 

працівників освіти до присвоєння 

почесних звань України та інших нагород 

регіонального рівня 

Яворський М.Т., 

директри 

 

Постійно  

 

 

 План – календар проведення  нарад  керівників закладів освіти  

 

Місяці 

Серпень 2017 року 

1. Про підсумки розвитку освіти району в 2016-2017 навчальному році та 

завдання на 2017-2018 навчальний рік. 

2. Про підготовку закладів освіти до роботи  в 2017-2018 навчальному році. 

3. Про навчально-методичне забезпечення у 2017-2018 навчальному році. 



4. Про організацію індивідуальної та інклюзивної  форми навчання для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. 

5. Семінар-навчання щодо впровадження ІСУО в навчальних закладах району 

Вересень 2017 року  

1. Про соціальний  захист  та  забезпечення умов для учнів та  дітей ДНЗ. 

2. Про тижневе навантаження педагогічних працівників 

3. Про соціальний захист педагогічних працівників. 

4. Про  курсову підготовку педагогічних працівників 

Жовтень  2017 року  

1. Про стан  подальшого забезпечення  загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасною комп’ютерною технікою,  підключення, в тому числі шкільних 

бібліотек, до мережі Інтернет, кількість посад спеціалістів із обслуговування 

комп’ютерної техніки в ЗНЗ, оснащених навчальними комп’ютерними 

комплексами.    

2. Про стан фінансування  з різних джерел  для  виконання  заходів  і робіт щодо 

підготовки закладів освіти  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 

навчального року. 

Січень 2018 року  

1. Про стан виконання норм харчування вихованців ДНЗ, учнів загальноосвітніх 

шкіл,  аналіз вартості натурального набору продуктів для дітей дошкільного 

віку.  

2. Про  соціальний захист працівників закладів освіти району.  

Березень 2018 року  

1. Про проведення зовнішнього незалежного тестування випускників 

загальноосвітніх шкіл.                                            

2. Про звітування керівників закладів освіти перед педагогічним, учнівським та 

батьківським колективами про проведену роботу у навчальному році, в тому 

числі, про використання коштів. 

3. Про нагородження педагогічних працівників. 

Травень 2018 року  

1. Про закінчення 2017-2018 навчального року та організоване проведення 

державної підсумкової атестації.                              

2. Про підготовку до проведення літнього відпочинку та оздоровлення школярів 

та дітей дошкільного віку, дотримання техніки безпеки,  збереження  здоров’я     

і життя дітей  під час літніх  канікул.   

3. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників в 2017-2018 

навчальному році . 

 

                        КОЛЕГІЇ  ВІДДІЛУ ОСВІТИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

                                                           Місяці  

                                              Листопад  2017 року  

1.Стан матеріально-технічної бази з предмету «Захист 

Вітчизни» у школах. Викладання предмету «Захист 

Вітчизни».  

Бойчук М.В. 

 

 



  

                                          січень 2017 року  

1. Про роботу груп продовженого дня 

 

Григорчук Б.Д. 

                                                      Березень 2018 року  

1. Про підсумки атестації закладів освіти  Яворський М.Т. 

Травень  2018 року 

  

Серпень 2017 року  

Про підсумки роботи закладів освіти у 2017-2018 

навчальному році та підготовку до початку нового 2018-

2019 навчального року.       

 

Яворський М.Т., 

Григорчук Б.Д., 

Бойчук М.В., 

Горда Ю.Б 

 

Атестація навчальних закладів 

1.  Слобідський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – 

ДНЗ» 

Жовтень 

2.  Рунгурський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» 

Листопад 

3.  Пече ніжинський ДНЗ «Гуцулочка» грудень 

 

 

Спортивно-масові заходи на 2017-2018 навчальний рік з фізичної культури 

1. 11.-15.09. 2014р. - Всеукраїнський Олімпійський урок та Олімпійський тиждень з 

нагоди відзначення в Україні Дня фізичної культури і спорту. ( По школах). 

2. 01.10.2014р. -  змагання з футболу серед учнів ЗОШ І-ІІ ст. та ЗОШ І-ІІІст. (Згідн 

3. Районні зональні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч».   

- 17.10.2014р. - 2004 р.н.; 

- 19.10.2014р. - 2005 р.н. 

4. 15.10.2014р. - ІІ (районний) етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу 

«Олімпійське лелеченя» серед учнів 5-6 класів ЗНЗ Печеніжинської ОТГ. 

5. 03.12.2014р. -  змагання з баскетболу серед учнів ЗОШ І-ІІ ст. та ЗОШ І-ІІІст.  

6. 28.01.2017р. - змагання з волейболу серед учнів ЗОШ І-ІІ ст. та ЗОШ І-ІІІст.. 

7. 18.02.2017р. - змагання з лижних перегонів серед учнів ЗОШ І-ІІ ст. та ЗОШ І-ІІІ 

ст.. 

8.  11.03.2017р. - змагання з настільного тенісу серед учнів ЗОШ І-ІІ ст. та ЗОШ І-

ІІІст. 

9.  29.04.2017р.  змагання з гандболу серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст.. 

10.   13.05.2017р. - змагання з легкої атлетики серед учнів ЗОШ І-ІІ. Та ЗОШ І-ІІІ ст.. 

11. 20.05.2017р. - районні фінальні змагання з гандболу серед учнів ЗОШ І-ІІ ст. (На 

базі П’ядицької ЗОШ І-ІІІ ст. Поч. об 11.00.год.) 

12.  Квітень - травень 2017р. - змагання «Старти надій». 

 

Участь в обласних змаганнях у 2017-2018 н.р. 



1. Квітень-травень 2017р. - участь в обласних зональних та фінальних змаганнях 

з футболу на призи клубу «Шкіряний мяч» в чотирьох вікових групах (дата і 

місце проведення згідно  наказу федерації футболу в Ів.-Фр. області). 

2. Квітень-травень 2018р. - участь  у ІІІ етапі Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого фестивалю «Козацький гарт - 2017»  (дата і місце проведення 

згідно  обласного наказу). 

3. Травень 2018р. - участь у ІІІ етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу 

«Олімпійське лелеченя» (дата і місце проведення згідно листа відділення НОК 

в Ів.-Фр. області). 

 

Заходи військово-патріотичного виховання (предмет «Захист Вітчизни») 

1. Травень 2018р. - шкільний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл», («Джура») з нагоди закінчення вивчення шкільного предмета 

«Захист Вітчизни» (По школах) 

2. Квітень-травень 2018р. - трьохденні польові збори та стрільби бойовими 

патронами з АК-74 

 

VII. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

1 Уточнити і подати на затвердження 

мережу позашкільних закладів 

Яворський М.Т. 

Бойчук М.В. 

 

До 

20.09.17 р. 

 

2 Перевірити і затвердити режими 

роботи, розклади занять гуртків  і 

секцій та їх навчальні плани 

Яворський М.Т., 

Бойчук М.В. 

 

 

 

 

VІІІ.  Роботи щодо  матеріально-технічного забезпечення 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

 

 Вересень   

1 Провести перевірку контуру заземлення 

та опору ізоляції проводів в  навчальних 

закладах району 

Протягом 

місяця 

 

2 Підготувати установи освіти  до роботи в 

осінньо-зимовий період  2017-2018н.р. 

Протягом 

місяця 

 

3 Перевірити ведення нормативної 

документації та списання будівельних 

матеріалів згідно з державними 

будівельними нормами. 

Протягом 

місяця 

 

4 Підготувати паспорти готовності об’єктів 

до опалювального сезону  та всю 

необхідну документацію  для пуску газу. 

Протягом 

місяця 

 

 Підготувати необхідну документацію для Протягом  



засідання комісії з перевірки знань осіб 

допущених до роботи з газовим 

обладнанням. 

місяця 

5 Взяти участь в засіданні комісії з 

перевірки знань осіб допущених до 

роботи з газовим обладнанням в осінньо 

– зимовий період 2017-201н.р. 

Протягом 

місяця 

 

 Жовтень   

1 Скласти графік держповірки 

електролічильників  в загальноосвітніх 

навчальних закладах на ІV квартал 2017 

року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

До 01.10.2017  

2 Для формування бюджету на 2017 рік  

приймати заявки на проведення 

ремонтних робіт  в ЗОШ освіти району. 

Протягом 

місяця 

 

3 Спільно  з працівниками  УЕГГ провести 

пуск газу в паливні та котельні закладів 

освіти. 

Протягом 

місяця 

 

4 Проаналізувати  стан споживання 

енергоресурсів   закладами освіти за ІІІ 

квартал 2017р. 

Протягом 

місяця 

 

 Листопад   

1 Підготувати інформацію згідно із 

заявками, поданими директорами  шкіл, 

на капітальні  та поточні  ремонти, 

придбання меблів, обладнання  для 

складання бюджету на 2017 рік 

Протягом 

місяця 

 

2 Здійснювати  постійний контроль за 

станом опалення  в осінньо-зимовий 

період в установах освіти з метою 

дотримання температурного режиму 

згідно з вимогами СЕС.   

Протягом 

місяця 

 

 Грудень   

1 Здійснювати  постійний контроль за 

станом опалення  в осінньо-зимовий 

період в установах освіти.   

Протягом 

місяця 

 

2 Проаналізувати  стан споживання 

енергоносіїв   закладами освіти за 2017 

рік 

30.12.2017р.  

 Січень   

1 Сформувати  річний  план  соціально-

економічного та культурного розвитку 

закладів освіти району  на 2017 рік. 

Протягом 

місяця 

 

2 Розробити та погодити ліміти Протягом  



споживання електроенергії, природного 

газу, водопостачання і водовідведення, 

вугілля та дров  для  закладав освіти 

району на 2017 рік. 

місяця 

3 

Забезпечити розробку річних та 

перспективних планів будівництва, 

капітальних та поточних ремонтів на 

2017 рік.  

Протягом 

місяця 

 

4 

Скласти річний  план  ремонту 

електрообладнання, перевірки заземлення 

та замірів  опору ізоляції 

електроустановок, забезпечення 

матеріально-технічними ресурсами на 

2017 рік. 

Протягом 

місяця 

 

5 

Скласти графік держповірки 

електролічильників  в загальноосвітніх 

навчальних закладах на І квартал 2017 

року.  

Січень  

6 

 Скласти заходи щодо економії коштів за 

використані енергоносії. 

Січень  

 Лютий   

1 Скласти дефектні акти на ремонтні 

роботи, виготовити проектно-кошторисну 

документацію, оформити  декларації на 

виконання робіт.   

Протягом 

місяця 

 

2 Подати  довідки в управління економіки  

райдержадміністрації  та в департамент 

освіти і науки облдержадміністрації   про 

виконання плану  соціально-

економічного та культурного розвитку 

шкіл району за 2017 рік.  

 

      

12.02.2017р.                                                                                                                                                                                                                       

 

3 Подати  звіт  про використання 

електроенергії в МРЕМ та проаналізувати   

споживання енергоносіїв закладами 

освіти району.  

29.02.2017р.  

4 Здійснювати постійний контроль за 

станом опалення у закладах освіти 

району. 

Протягом 

місяця 

 

 Березень   

1 Подати  звіти по електроенергії в МРЕМ 

та РЕМ та проаналізувати  споживання 

енергоносіїв закладами освіти району за І 

квартал 2017р.  

До 

31.03.2017р. 

 



2 Провести профілактичний ремонт 

електрообладнання в наступних школах 

району. 

Протягом 

місяця 

 

3 Провести перевірку контуру заземлення 

та опору ізоляції проводів в наступних 

навчальних закладах району. 

Протягом 

місяця 

 

 Квітень   

1 Провести перевірку контуру заземлення 

та опору ізоляції проводів в наступних 

навчальних закладах району. 

Протягом 

місяця 

 

2 Скласти  графік держповірки 

електролічильників  в загальноосвітніх 

навчальних закладах на ІІ квартал 2017 

року. 

Протягом 

місяця 

 

3 Провести аналіз  підсумків  роботи шкіл  

в осінньо-зимовий період 2017 – 2017 н.р. 

29.04.2017р.  

 Травень   

1 Провести перевірку контуру заземлення 

та опору ізоляції проводів в наступних 

навчальних закладах району. 

Протягом 

місяця 

 

2 Провести профілактичний ремонт 

електрообладнання в наступних школах 

району. 

Протягом 

місяця 

 

3 Проаналізувати  стан  споживання  та 

розрахунків за енергоносії за осінньо – 

зимовий період 2017-2018н.р.  

Протягом 

місяця 

 

4 Узагальнити заходи з підготовки 

навчальних закладів до нового 

навчального року та опалювального 

сезону 2017-2018 н.р. 

31.05.2017р.  

5  Контролювати виконання заходів щодо 

економії палива, води, електроенергії . 

Протягом 

місяця 

 

6 Проводити технічний нагляд за ходом 

виконання ремонтно-будівельних робіт в 

закладах освіти  підрядними 

організаціями.   

Протягом 

місяця 

 

 Червень   

1 Провести перевірку контуру заземлення 

та опору ізоляції проводів в наступних 

навчальних закладах району.  

Протягом 

місяця 

 

2 Забезпечити проведення ремонтних робіт 

та виконання заходів щодо підготовки 

закладів освіти району  до навчального 

року 2017-2018 н.р.  та до роботи в 

Протягом 

місяця 

 



зимових умовах: ремонт внутрішніх 

систем опалення, сантехнічного 

обладнання та котлів в котельнях, ремонт 

спортивних залів, проведення зовнішніх 

ремонтів приміщень, ремонт дахів, заміна 

котлів у котельнях 

3 Провести повірку газових лічильників та 

коректорів  

 Червень- 

липень 

 

 Проводити технічний нагляд за ходом 

виконання ремонтно – будівельних робіт 

в закладах освіти  підрядними 

організаціями.   

Протягом 

місяця 

 

 Липень   

1 Складання графіку держповірки 

електролічильників  в загальноосвітніх 

навчальних закладах на ІІІ квартал 2017 

року. 

Протягом 

місяця 

 

2 Забезпечити паливом (вугілля, дрова) 

загальноосвітні навчальні заклади до 

опалювального сезону 2017-2018 н.р. 

Протягом 

місяця 

 

3 Провести  перезарядку вогнегасників  

всіх закладів освіти. 

Протягом 

місяця 

 

4 Проводити технічний нагляд за ходом 

виконання ремонтно-будівельних робіт в 

закладах освіти  підрядними 

організаціями.   

Протягом 

місяця 

 

 Серпень   

1 Провести профілактичний ремонт 

електрообладнання в наступних школах 

району. 

Протягом 

місяця 

 

2 Взяти участь в роботі комісії з перевірки 

готовності навчальних закладів до нового 

навчального року. 

До 

19.08.2017р. 

 

3 Підготувати узагальнену інформацію про 

хід ремонтних робіт  та забезпечення 

паливом освітніх закладів  на розгляд 

колегії відділ освіти, молоді та спорту. 

26.08.2017р.  

 


