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Про підготовку та організований  

початок 2017/2018 навчального року  

 

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», наказу 

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 

від 15.06.2017 №314-од «Про підготовку та організований початок 2017/2018 

навчального року» з метою створення належних умов для організованого 

початку 2017/2018 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах Дунаєвецької міської ради, забезпечення 

рівного доступу дітей дошкільного та шкільного віку до якісної освіти 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам навчальних закладів: 

1.1. Вжити заходів щодо якісної підготовки загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів до організованого початку 2017/2018 

навчального року, дотримуючись Інструктивно-методичних матеріалів з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі (лист 

МОН України від 26.04.2013 №1/9- 305 додається). 

До 15 серпня 2017 року 

 

1.2. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних умов у 

всіх навчальних закладах, врахувавши під час підготовки до нового 

навчального року вимоги нового Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24 березня 2016 

року №234. 



Протягом червня – серпня 2017 року 

 

1.3. Забезпечити відновлення і ремонт шкільних спортивних майданчиків, 

ігрових та спортивних майданчиків дошкільних навчальних закладів та 

перевірку безпечності спортивного та ігрового обладнання, встановленого на 

них. 

Протягом червня – серпня 2017 року 

 

1.4. Провести загальні збори (конференції) колективів (за участю 

представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних 

закладів) щодо звітування про виконану за рік роботу, а також про 

використання коштів, що надійшли як благодійна допомога навчальним 

закладам, з обов'язковим оприлюдненням звітів на відповідних веб-сайтах. 

Інформацію про проведення загальних зборів (конференцій) надати в 

управління освіти до 25.08.2017 року 

Протягом червня - серпня 2017 року 

 

1.5. Вжити заходів щодо збагачення предметно-ігрового розвивального 

середовища та навчально-методичного забезпечення для організації освітньо -

виховного процесу у дошкільних закладах. 

Протягом червня - серпня 2017 року 

 

1.6. Забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення до 

місць навчання і додому дітей дошкільних закладів,  учнів та педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які цього потребують, 

переглянути та затвердити маршрути руху шкільних автобусів. 

До 22 серпня 2017 року 

 

1.7. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити 

невідкладних заходів щодо забезпечення рівного доступу кожної дитини до 

якісної дошкільної освіти, стовідсоткового залучення дітей п'ятирічного віку до 

різних форм здобуття дошкільної освіти.  

До 22 вересня 2017 року 

 

1.8. Провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне 

комплектування інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти. 

До 29 серпня 2017 року 

 

1.9. Забезпечити проведення у навчальних закладах Дня знань та Першого 

уроку відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  

1 вересня 2017 року 

 

1.10. Розглянути питання підготовки навчальних закладів до нового 

2017/2018 навчального року на засіданнях педагогічних рад. 

До 30.08.2017 

 



1.11. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку 

дітей і підлітків шкільного віку», ужити заходів щодо повного охоплення дітей 

і підлітків шкільного віку різними формами навчання. 

Протягом 2017/2018 навчального року 

 

1.12. Здійснити попередній аналіз працевлаштування та подальшого 

навчання випускників 9-х та  11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

До 01.09.2017 

 

2. Методичному кабінету управління освіти, молоді та спорту:  

2.1. Ознайомити педагогічні колективи навчальних закладів з 

аналітичними матеріалами про результати викладання навчальних дисциплін в 

2016/2017 навчальному  році. 

На серпневих педагогічних зустрічах, 

 До 25.08.2017 

 

2.2. Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів 

інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України, інші 

науково-методичні матеріали щодо організації та методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу в 2017/2018 навчальному році.  

На серпневих педагогічних зустрічах, 

До 25.08.2017 

 

2.3. Вивчити потребу у створенні та роботі короткотривалих груп для 

дітей дошкільного віку на базі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році. 

До 20 вересня 2017 року 

 

3. Методисту методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради (Жучковській В.І.),  забезпечити збереження та 

розвиток бібліотечних фондів навчальних закладів. Проаналізувати стан 

забезпечення підручниками у всіх загальноосвітніх навчальних закладах.  

До 18 серпня 2017 року 

 

4. Головному спеціалісту управління освіти, молоді та спорту 

(Паламарчук Е.М.) та  керівникам навчальних закладів, вжити заходів щодо  

комплектування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів педагогічними працівниками. 

До 25.08.2017 

 

5. Завідувачу ПМПК управління освіти, молоді та спорту (Муц О.П.), 

вивчити потребу у впровадженні інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.  

До 14 серпня 2017 року 

 

 



6. Управлінню освіти, молоді та спорту: 

6.1. Продовжити роботу щодо технічного оснащення опорних шкіл та 

подальшої оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно 

до перспективного плану – графіку оптимізації мережі навчальних закладів. 

Протягом червня – серпня 2017 року 

 

6.2. Провести аналіз проведених ремонтних робіт в навчальних закладах 

та підготувати довідку про хід їх виконання. 

 

До 18 серпня 2017 року 

 

6.3. Провести огляд стану підготовки навчальних закладів до нового 

навчального року та оформити акти готовності. 

До 18 серпня 2017 року 

 

6.4. Здійснити заходи щодо переукладання контрактів з керівниками 

навчальних закладів та  комплектування педагогічними кадрами.  

До 29 серпня 2017 року 

 

6.5. Розглянути стан підготовки навчальних закладів до нового 

навчального року на засіданні колегії управління освіти, молоді та спорту. 

До 30 серпня 2017 року 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління                                                      В.Колісник 


