
Рішення колегії управління  освіти , молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради  від 16 червня  2017 року 

 

         Про хід підготовки навчальних закладів до нового 2017-2018 навчального року. 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника групи централізованого забезпечення 

закладів освіти про хід підготовки навчальних закладів до нового  навчального року, колегія 

ухвалює:  

1. Інформацію про хід підготовки навчальних закладів до нового 2017-2018 навчального року  

взяти до відома. 

2. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  

забезпечити: 

- підготовку навчальних закладів до нового навчального року; 

- виконання  заходів щодо підготовки освітніх закладів до роботи в осінньо – зимовий 

період;  

-проведення аналізу  мережі з метою укомплектування класів; 

- формування навчальних та річних планів; 

- формування штатів відповідно до штатного розпису та потреб навчальних закладів; 

- контроль за проходженням  медичних оглядів дітей та працівників навчальних закладів; 

- контроль за використанням енергононосіїв; 

- проведення огляду та при потребі ремонт шкільних автобусів; 

- контроль за проведення повірки газо-, електро-, тепло-, водолічильників; 

- оновлення приладдя та обладнання їдалень.                   

                                                                                             До початку  навчального року                         

2.Управлінню освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради  провести: 

- капітальний  ремонт будівлі по  заміні даху та утеплення горища у Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ 

ст. №4 та Іванковецькій ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- капітальний  ремонт по заміні віконних та дверних блоків у Миньковецькій, 

Голозубинецькій,  В.Жванчицькій,  Іванковецькій та Дунаєвецькій ЗОШ  І-ІІІ ст. №4; 

- капітальний  ремонт по заміні системи опалення у Дунаєвецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. 

гімназія»; 

- капітальний  ремонт системи опалення у Голозубинецькій ЗОШ  І-ІІІ ст.; 

- заміну газових котлів у Вихрівській ЗОШ І-ІІ ст.; 

- капітальний ремонт по заміні підлоги у Нестеровецькому та Дем’янковецькому ДНЗ. 

                                            До початку  навчального року 

3. Вжити заходів щодо: 

- корегування ПКД по капітальному ремонту даху Залісецького НВК№ «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ»; 

- виготовлення ПКД по утепленню фасадів у Дунаєвецьких ЗОШ І – ІІІ ст. №2 , №3   та 

Дунаєвецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія»; 

- виготовлення ПКД по встановленню модульної теплогенераторної котельні у Іванковецькій 

та Нестеровецькій ЗОШ   І-ІІІ ст. 

                                                                                                До початку  навчального року 

4. Провести тендерні закупівліна придбання: 

-  1 шкільного автобуса;  

-  4  кабінетів  фізики,   2  кабінетів    біології,   2  кабінетів  хімії,  3  кабінетів інформатики. 

                                                                                                До початку  навчального року 

5. Клопотати до міської ради по виділенню коштів на придбання кухонного інвентаря та 

обладнання.                                                                            До початку  навчального року 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника управління 

О.Самуника. 


