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З В І Т 

про виконання  перспективного плану роботи відділу освіти   

районної державної адміністрації  

за   2013 рік 

 

Роботу відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації  у             

2013 року було спрямовано на виконання нормативно-законодавчих актів України, 

розпоряджень Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації щодо реалізації державної політики у галузі загальної середньої освіти, 

забезпечення прав громадян на повну загальну середню освіту, дотримання 

закладами освіти державних освітніх стандартів, удосконалення змісту роботи 

адміністрації загальноосвітніх закладів району. 

Протягом звітного періоду  всі заплановані заходи виконані.  

У рамках державної цільової програми «Шкільний автобус» організовано 

безперебійне підвезення 525 учнів та 56 педагогічних працівників до 13 шкіл району 

з сільських населених пунктів.  

Гарячим харчуванням в 2013 році охоплено 1212  учнів  1 - 4 класів та всі учні 

пільгового контингенту, що дорівнює 100%.  

У загальноосвітніх навчальних закладах у 2013 році вартість харчування 

становила 6,00 грн. В ДНЗ середня вартість харчування становила – 12,00 грн.  

У 2013 році дошкільні навчальні заклади відвідувало 938 дітей, що на 28 осіб 

більше ніж у минулому році.   

    Показник охоплення дітей раннього віку дошкільними навчальними закладами 

складає 13% (23% - місто, 2% - село). Показник охоплення  дітей дошкільного віку  

від 3 до 6 років дошкільними навчальними закладами - 63% (77% - місто, 44% - 

село). Кількість дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років), які охоплено всіма 

формами   дошкільної  освіти – 1269 осіб,   що   складає 99 % (місто - 100 %, село -

98 %).    

У 2013/2014 навчальному році 3219 учнів охоплено  навчанням в 

загальноосвітніх  навчальних закладах, що на 145 учнів  менше  порівняно з 

минулим роком.       

Збільшилася кількість дітей, які навчаються  за індивідуальною формою 

навчання  у зв’язку з відсутністю класів. Станом на 1 січня 2014 року їх кількість 

становить 142 учні (2013 рік - 137 учнів).  

У 2013 році в районі створено освітній округ. До складу суб’єктів освітнього 

округу включено Крисинський НВК (базовий навчальний заклад), Максимівську 

ЗОШ І-ІІ ступенів, Горьківську ЗОШ І-ІІ ступенів, Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості Богодухівської районної ради Харківської області. Керівниками 
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вищезазначених навчальних закладів заключені договори про спільну освітню 

діяльність та розроблено Положення. Аналіз перспективної мережі закладів освіти 

району свідчить про те, що необхідно продовжувати  оптимізацію  шляхом 

створення освітніх округів та НВК. 

У 2013 році в ІІІ ( обласному) етапі олімпіад взяли участь 66 учнів. До складу 

команди входили учні Богодухівського колегіуму№2, Богодухівської гімназії №1, 

Богодухівського ліцею №3, Гутянської, Кручанської, Полковомикитівської, 

Братеницької, Крисинської, Шарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Івано-Шийчанського 

НВК, Губарівської ЗОШ І – ІІ ступенів, які принесли району 19 призових місць. 

Кількість         переможців          за         останні    два      роки        зросла  

(2012 рік – 9 призерів), а в 2013 році – 19 переможців. 

Дипломом І ступеня відзначено 1 учасник, ІІ ступеня – 3 , а дипломом ІІІ 

ступеня – 15 учасників. 

  Найбільша кількість переможців в Богодухівському ліцеї №3 – 6 переможців, 

Богодухівському колегіумі №2 – 5. 

    На базі шкіл нового типу були проведені міжшкільні предметні турніри з 10 

базових дисциплін. Найкращі результати показали вихованці Богодухівської 

гімназії №1, Богодухівського колегіуму №2, Богодухівського ліцею №3. Учасники 

міжшкільних турнірів взяли участь у тренінгах з підготовки учнівських команд до 

ІІ етапу Всеукраїнських турнірів у 2013 році юних географів, юних хіміків, юних 

біологів, юних фізиків, юних журналістів, юних журналістів. Учні закладів 

ввійшли у збірну команду юних журналістів, взяли участь у Всеукраїнському    

турнірі   юних журналістів,  який проходив у м. Суми, де посіли друге призове 

місце. 

Підвищилася активність учнів у конкурсі – захисті науково – дослідницьких 

робіт Малої академії наук України. Результативнішою у поточному навчальному 

році є участь школярів у конкурсі–захисті   : 30 учнів захищали свої доробки у І 

(районному) етапі з 12 навчальних закладів. Слід відзначити, що всі навчальні 

заклади І – ІІІ ступенів були учасниками І етапу  Всеукраїнського конкурсу – 

захисту МАН України. 

22 учня були  учасниками ІІ (обласного) етапу, 18 з них стали переможцями:  

одна відзначена дипломом І ступеня, диплом ІІ ступеня – 5 робіт, диплом ІІІ 

ступеня -12 робіт. 

       Аналізуючи участь команд району в обласному етапі  олімпіад  слід зазначити , 

що 2013 році    маємо підвищення рейтингу району серед сільських районів.  

Протягом червня місяця 2013 року в школах району працювало 23 

пришкільних  оздоровчих заклади з денним  перебуванням, в яких перебувало 1200 

дітей ( 32 % від загальної кількості  школярів). Позитивний результат організації 

оздоровлення дітей мав завдяки цілеспрямованій роботі керівників шкіл, плідній 

співпраці з  батьками та спонсорами, які  організували дозвілля дітей в пришкільних 

оздоровчих закладах. 

У серпні 2013 року була  проведена районна конференція педагогічних 

працівників району, де були визначені та ухвалені завдання на новий навчальний 

рік. Проведено огляд-конкурс на кращу підготовку закладів освіти до нового 

2013/2014 навчального року,  переможцями  якого стали такі навчальні заклади  – 

Богодухівський колегіум №2 та ДНЗ №7.  
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У 2013 році в Центрі дитячої та юнацької творчості позашкільною освітою 

охоплено - 724 дитини (24 %).   

У загальноосвітніх навчальних закладах району працюють 17 гуртків 

спортивного напрямку в яких навчаються 238 дітей.  

З метою підвищення науково-методичного рівня вчителів району 

працівниками районного методичного кабінету протягом 2013 року  проводилися 

засідання районних методичних об’єднань вчителів предметників. 

Для забезпечення чіткої та впорядкованої роботи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти району у 2013 році визначено 

плановий контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації по школах району та 

затверджено графік проведення курсів підвищення кваліфікації. 

Згідно з річним планом роботи відділу освіти та районного методичного 

кабінету,  з метою виявлення майстрів педагогічної справи, підвищення престижу 

педагогічної професії в загальноосвітніх навчальних закладах району проведено 

районний конкурс «Учитель року-2014». В заключному етапі конкурсу взяли участь 

11 вчителів району. Абсолютним переможцем районного етапу конкурсу став 

вчитель географії Богодухівського колегіуму №2 Ємельяненко Володимир 

Миколайович.  

Протягом 2013 року в  навчальних закладах району були проведені 

різноманітні організаційно-масові форми виховної діяльності (заходи). 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про позашкільну 

освіту», районної соціальної цільової програми розвитку позашкільної освіти у 

районі до 2014 року,  здійснено моніторинг  залучення дітей пільгових категорій до 

участі в гуртках та спортивних секціях. 

Відповідно до плану роботи відділу освіти та з метою здійснення контролю за 

діяльністю навчальних закладів району у 2013 року працівниками відділу здійснено 

тематичні моніторингові візити до навчальних закладів району. 

Відділом освіти районної державної адміністрації проведено комплексні 

перевірки щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 

сільських  рад району. 

         Протягом року у навчальних закладах району проведено ремонті роботи.  

Завершено ремонтно-профілактичні роботи у топкових  закладів освіти. 

Автономним опаленням забезпечені всі навчальні заклади району. 

Проведені тендерні торги на придбання вугілля. Вугілля завезено у повному 

обсязі до всіх навчальних закладів району.  

У 2013 році проведено роботу щодо облаштування внутрішніми туалетами 8 

загальноосвітніх навчальних закладів району (з 27 закладів 19 вже облаштовано 

внутрішніми туалетами). 

          У 2013 році отримано 1 новий автобус для організації підвозу учнів 

Богодухівськог колегіуму №2. 

 Всі 27 закладів освіти району обладнано сучасними комп’ютерними класами. 

В усіх загальноосвітніх школах використовуються комп’ютери для управлінської 

діяльності. На даний час всі навчальні заклади району мають вихід до мережі 

Інтернет. 

Відповідно до плану роботи відділу освіти районної державної адміністрації 

проведено наради для керівників навчальних закладів району, апаратні наради та 

колегії відділу освіти районної державної адміністрації. 
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З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією 

України прав громадян на звернення до органів державної влади начальником 

відділу освіти проводяться прийоми громадян. 

 

 

Начальник відділу освіти 

районної державної адміністрації                                              І. Безмінова 

 
Пащенко 


