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З В І Т 

про виконання  перспективного плану роботи відділу освіти 

  районної державної адміністрації  

за 2014 року 

 

Роботу відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації  у           

2014 році було спрямовано на виконання нормативно-законодавчих актів України, 

розпоряджень 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 в основному виконані.  

У рамках державної цільової програми «Шкільний автобус» організовано 

безперебійне підвезення 545 учнів (100% від  загальної кількості, які потребують 

підвозу) та  56   педагогічних працівників  до 13 шкіл району з сільських 

населених пунктів.  

Всього гарячим харчуванням в 2014/2015 навчальному році охоплено  2128  

учнів,  харчування дітей 1 - 4 класів та учнів пільгового контингенту дорівнює 

100% (1416 учнів).  

В 2014 році вартість харчування у загальноосвітніх навчальних закладах 

становить 6,50 грн., в  дошкільних навчальних закладах середня вартість 

харчування становить – 12,00 грн.  

Протягом липня-серпня місяця проводилась підготовка навчальних закладів 

району до нового навчального року.  

З 01  по 12 серпня 2014 року проведено  огляд готовності дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільного навчальних закладів району до роботи в 2014/2015 

навчальному році.  

На час огляду в кожному навчальному закладі були в наявності рішення 

виконавчих комітетів сільських та селищних рад про закріплення мікрорайонів 

обслуговування. Були підготовленні проекти планів роботи та розклади занять. В 

книгах видачі документів про освіту здійснено облік виданих бланків відповідно до 

вимог чинного законодавства. Підготовлені матеріали для проведення серпневих 

педагогічних рад. 

 Кожний заклад доклав зусиль та підготував свої приміщення до нового 

навчального року. Проведено поточний ремонт всіх класних приміщень кожного 

навчального закладу.  

Особливу увагу було приділено підготовці до опалювального сезону 

2014/2015 років. Велика увага приділяється стану харчоблоків, тож кожний 
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навчальний заклад придбав додатковий посуд для харчоблоків. Проведено 

оновлення стендової наочності на сучасну, здійснено підписку періодичних видань. 

В цілому на підготовку загальноосвітніх навчальних закладів району було 

витрачено 760 тисяч 062 гривні, з них 11 тисяч 846 гривень виділено з районного 

бюджету, 522 тисячі 768 гривень – це допомога батьківської громади, 225 тисяч 

448 гривень виділили спонсори.  

             Напередодні 2014/2015 навчального року  дошкільними навчальними 

закладами   району проведено  значний обсяг   робіт   щодо створення належних 

умов для функціонування закладів, навчання  та виховання дітей, комфортного їх 

перебування.  

Завдяки залученню батьківських (203301 грн), спонсорських (30900,0 грн) 

коштів, бюджетних  (70138 грн) навчальні заклади провели якісні поточні ремонти 

групових приміщень,  туалетних кімнат, рекреацій, підсобних приміщень, систем 

життєзабезпечення.   

Зокрема, силами батьків, колективів працівників закладів району були 

проведені поточні ремонти у  групових, підсобних приміщеннях, за потреби – 

систем  життєзабезпечення. 

Всього було залучено 1 млн 64 тисячі 401 грн на підготовку навчальних 

закладів району.  

 Працівниками відділу освіти здійснювалась підготовка матеріалів до 

серпневої конференції педагогічних працівників 

З 11 серпня по 22 серпня 2014 року методичним кабінетом відділу освіти 

проводився аналіз результатів ДПА-ЗНО випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів  району. Результати будуть висвітлені у довідці. 

З 21 по 27 серпня працівники відділу освіти та вчителі навчальних закладів 

району взяли участь  в обласному серпневому педагогічному тижні у Харківській 

академії безперервної освіти. 

28 серпня 2014 року проведено районну педагогічну конференцію, де було 

проведено аналіз освітньої галузі за 2013/2014 навчальний рік  та визначені основні 

завдання на 2014/2015 навчальний рік.  

01 вересня 2014 року в навчальних закладах району пройшли урочистості, 

присвячені Дню знань.  

З 08 по 12 вересня 2014 року у навчальних закладах пройшов Олімпійський 

тиждень, у кожному загальноосвітньому навчальному закладі були проведені 

олімпійські уроки, серед учнів пройшов районний легкоатлетичний крос. На 

стадіоні «Колос» організовано та проведено конкурс «Тато, мама і я – спортивна 

сім’я». 

  Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», на 

виконання  плану роботи відділу освіти, наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 05.09.2014 №356 «Про здійснення 

державного нагляду (контролю) за діяльністю дошкільних, загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів із високим і середнім ступенями ризику в ІІІ 

кварталі 2014 року», наказу відділу освіти від 08.09.2014 №210 «Про проведення 

експертизи організованого початку 2014/2015 навчального року в загальноосвітніх 

навчальних закладах району», з метою контролю за створенням оптимальних умов 

організації початку 2014/2015 навчального року експертною комісією 

проаналізовано організаційне, нормативно-правове, кадрове, науково-методичне 
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забезпечення початку 2014/2015 навчального року. Питання вивчалося в 

Богодухівському колегіумі №2, Богодухівському ліцеї №3, Полковомикитівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Крисинському, Червононивському та Губарівському НВК. 

  За результатами експертизи встановлено наступне. 

Навчальні заклади здійснюють свою діяльність відповідно до Статутів, 

затверджених в установленому порядку та зареєстровані в державного реєстратора.  

Навчальний процес здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, 

які протягом травня-серпня 2014 року затверджені у відділі освіти.  

  У вивчених навчальних закладах у наявності плани роботи на поточний рік. 

Їх структура відповідає чинним нормативним документам, напрямам роботи та 

специфіці закладів.  

У вступній частині більшості закладів подано аналіз діяльності за минулий 

навчальний рік, який структурований за окремими напрямами роботи, 

проілюстрований діаграмами та таблицями, але в деяких закладах завдання на 

поточний навчальний рік, як правило, формулюються без врахування зауважень та 

проблем, викладених в аналітичній частині.  

Реалізацію навчальних програм здійснюють вчителі через календарне та 

поурочне планування. Інструкція з ведення ділової документації передбачає 

складання поурочних планів у вигляді конспекту, тез, таблиці. Тому поурочний 

план є обов’язковою документацією вчителя. Усі педагогічні працівники 

здійснюють календарне та поурочне планування. Календарні плани погоджені 

заступниками директорів з навчально-виховної роботи та директорами закладів.  

В усіх навчальних закладах розклади уроків погоджені з головним 

державним  лікарем Краснокутського міжрайонного Управління Головного 

управління Держсанепідемслужби у Харківській області, розміщені у доступному 

місці, відповідають робочим навчальним планам та санітарно-гігієнічним нормам.  

Усі види контролю фіксуються у книгах обліку наслідків внутрішкільного 

контролю, своєчасно видано накази та сплановано заходи щодо забезпечення 

початку навчального року.  

Первинним документом обліку учнів є особові справи. На час перевірки у 

закладах були наявні особові справи на всіх учнів, де виставлені навчальні 

досягнення учнів за кожен рік.  

Контроль за щоденним відвідуванням учнями навчальних занять здійснює 

адміністрація та черговий учитель, результати фіксуються в журналі.  

Аналіз ведення ділової документації свідчить про достатній рівень 

організації початку навчального року. 

Ведення ділової документації у навчальних закладах на момент експертизи 

здійснюється відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом 

Міністерства    освіти і науки  України   від   23.06.2000 року № 240. 

Управлінські рішення стосовно питань організації та проведення навчально-

виховного процесу, господарсько-фінансової діяльності, кадрової роботи та руху 

учнів викладаються у наказах. Документи мають посилання на розпорядчі 

документи вищого рівня із зазначенням їх найменування, дати підписання та 

номеру реєстрації. 
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У кожному закладі  книга наказів з основної діяльності ведеться в 

електронному варіанті. До книги додається журнал реєстрації наказів. У наказах 

більшості закладів наявні відмітки про ознайомлення з ними виконавців.  

Слід відмітити, що майже  в усіх перевірених закладах освіти накази ведуться 

відповідно до циклограми. Ділові папери, які надходять до закладів освіти, чи 

відправляються з них, реєструються в журналах вхідного та вихідного листування.  

Питання організації навчально-виховної діяльності закладу протягом 

навчального року вирішуються на засіданні педагогічної ради. У протоколах 

фіксується хід обговорення питання й прийняття рішень.  

Класні журнали  заповнюються відповідно до рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України.  У журналах обліковується відвідування учнів та навчальні 

заняття, оформлені зведені дані про учнів.  

 Атестація педагогічних кадрів у навчальних закладах здійснюється 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України. У школах розроблені перспективні плани атестації педагогічних 

працівників на 5 років. У планах роботи на 2014/2015 навчальний рік є план 

підготовки й проведення атестації вчителів.  

На час експертизи  навчальні заклади повністю забезпечені педагогічними 

кадрами. Якісний склад кадрів відповідає вимогам закладів. Складені плани роботи 

з молодими спеціалістами та за кожним закріплені наставники. В наявності накази 

про проведення атестації, її перспективне планування.  

   Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки 

безпеки учасників навчально-виховного процесу ведеться відповідно до вимог 

Кодексу законів про працю України, нормативно-правових актів Міністерства 

праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України. В 

наявності журнали проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

 У закладах проводиться робота з питань охорони та збереження здоров’я 

дітей та педагогічних працівників. Розроблена циклограма проведення занять із 

профілактики дитячого травматизму та збереження життєдіяльності дітей, видані 

накази про призначення відповідальних за організацію роботи з профілактики 

дитячого травматизму, ведуться журнали реєстрації інструктажів. 

Заклади забезпечені навчальними програмами для реалізації інваріантної та 

варіативної складової навчального плану. Наявний каталог програм. У 2014/2015 

навчальному році заклади забезпечені підручниками  на 96,7 %, найнижчий 

показник стосується підручників   першого класу.   

Актуальним питанням аналітичної частини методичної роботи  на сьогодні є 

здійснення аналізу на основі моніторингових досліджень. Це система заходів, яка 

містить збір інформації про стан питання, що аналізується, умови функціонування; 

аналіз та узагальнення зібраної інформації; розповсюдження інформації; 

розроблення відповідних стратегій розвитку щодо поліпшення якості освіти. 

Узагальнений показник виконання протоколу експертизи організації початку 

2014/2015 навчального року у зазначених навчальних закладах відповідає 

достатньому рівню організації роботи. 

З метою підвищення науково-методичного рівня вчителів району 

працівниками районного методичного кабінету у ІІІ кварталі  проведено засідання 

районних методичних об’єднань вчителів Захисту Вітчизни, української мови та 
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літератури, російської мови, світової літератури, інформатики, математики, 

трудового навчання, вчителів художньо-естетичного циклу, заступників 

директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про позашкільну освіту» відділом освіти було здійснено аналіз результативності 

роботи  закладів освіти  щодо контролю відвідування учнями навчальних занять, 

аналіз здійснення самоврядування  закладів освіти  району, моніторинг стану 

управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах району, 

контроль за дотриманням прав та соціальний захист вихованців позашкільного 

навчального закладу. 

Відділом освіти районної державної адміністрації проведено комплексні 

перевірки щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 

Полково-Микитівської, Петропавлівської  та  Степнянської сільських  рад. 

Відповідно до плану роботи відділу освіти районної державної адміністрації 

проведено наради для керівників навчальних закладів району, апаратні наради та 

колегію відділу освіти районної державної адміністрації. 

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 

 

 

  

 


