
 

 

 

 

 

 

 

П  Л  А  Н 

роботи територіального відділу освіти  

Комунарського району  

департаменту освіти і науки 

 Запорізької міської ради  

на 2017/2018 навчальний рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя 

2017 

  



 

 

2 
 

Аналіз роботи територіального відділу освіти Комунарського району  

за 2016/2017 навчальний рік 
 

Територіальний відділ освіти Комунарського району в 2016/2017 навчальному році 

здійснював свою діяльність у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну за-

гальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», що дало змогу в повному обсязі забезпечи-

ти потреби населення в освітніх послугах. 

У 2016/2017 н.р. зусилля територіального відділу освіти були спрямовані на удоско-

налення мережі дошкільних навчальних закладів району відповідно до демографічної ситуа-

ції, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян щодо надання якісної освіти за 

місцем проживання. 

У районі функціонували  19  комунальних дошкільних навчальних закладів; 2 ЦРД: 1 

комунальний - ЦРД «Веселка», 1 приватний – ЦРД «Осколь»; «ЗНЗ-ДНЗ» - 1 (дошкільний 

підрозділ НВОК № 110); всього 22 заклади різних типів і форм власності, які відвідували 

4798 дітей дошкільного віку.  

Слід зазначити, що відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької мі-

ської ради від 13.12.2016 №791/р «Про організацію діяльності груп ДНЗ №172 в приміщен-

нях ЗОШ №90» у  грудні  2016 року додатково організовано роботу  2-х груп для дітей стар-

шого дошкільного віку (40 дітей). 

 

Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах району 

 

 
 

Показник охоплення дітей від 0 до 6 (7) років дошкільними закладами становить 67% 

(міський показник - 60%), всіма формами дошкільної освіти – з 3 до 6(7) років - 95% (місь-

кий показник - 87%). Показник охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою (з ураху-

ванням дітей, які відвідували групи при ЗНЗ, позашкільних навчальних закладах) – 102% 

(міський показник - 98%). Порівняно з минулими роками кількість дітей у дошкільних закла-

дах збільшилась на 77 осіб. Залишається проблема перевантаження груп у дошкільних на-

вчальних закладах, що значно погіршує умови перебування дітей у ДНЗ та ускладнює роботу 

вихователів.  

Щомісяця ТВО проводиться аналіз укомплектованості груп дітьми та наявного резер-

ву вільних місць в Космічному та Південному мікрорайонах. Слід відзначити управлінський 

підхід та виконавчу дисципліну керівників ДНЗ №21, 28, 188, 219, 227, 290, 295 щодо запов-

нення електронної таблиці «Вільні місця».  

Запроваджувалися різні форми залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. З цією 

метою у 2016/2017 н.р. продовжувалась робота в групах короткотривалого перебування 

(ЦРД «Веселка», ДНЗ №274). Відтак, розв’язання питання розширення мережі дошкільних 

навчальних закладі постійно вирішується. Залишається резервом на 2017/2018 н.р. відкриття 
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ДНЗ №144 «Запорожець» на 228 місць та 2-х груп (40 місць) для дітей старшого дошкільного 

віку на базі ЗНВК №90. 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних ре-

комендацій щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загально-

освітніх навчальних закладах (лист МОНУ №1/9-411 від 13.08.2014), листа Міністерства 

освіти і науки України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного 

віку» та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 

13.08.2013 №433р «Про створення умов для рівного доступу громадян до дошкільної освіти» 

у районі проводиться робота щодо охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною 

освітою. Створено банк даних про таких дітей. 6 % п’ятирічок здобували дошкільну освіту 

поза ДНЗ, НВК, ЦРД. 

Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою в районі 
 

 
 

Забезпечена робота консультаційних центрів з підготовки дітей до школи при ДНЗ 

№28, 219, 227, ЦРД «Веселка» та з корекції вад розвитку «Допоможи своїй дитині» при ДНЗ 

№ 166, 188, 262, 293. 

В ДНЗ комбінованого типу здобували дошкільну освіту у групах спеціального приз-

начення 202 дитини. Слід відзначити, що з 01.09.2016 року відкрито групу для 13 дітей з за-

тримкою психічного розвитку в ДНЗ №166. Для дітей, стан здоров’я яких потребує корекції 

та реабілітації, забезпечено функціонування 8 груп в санаторних ДНЗ №129 та 199 (177 дітей 

у т.ч. для дітей 3 роки і старше – 127). 

В районі функціонувало 2 ДНЗ, які працювали за пріоритетними напрямами: 

- художньо-естетичним (ДНЗ №295– виховувалось 377 дітей); 

- фізкультурно-оздоровчим (ДНЗ №262 – виховувалося – 256 дітей). 

У 2-х Центрах розвитку дитини виховувалось 322 дитини. 

Під соціально-педагогічним патронатом знаходилося 2 дитини (ЦРД «Веселка»). 

У районі функціонувало 114 україномовних (65% від загальної кількості груп) та 62 

російськомовних групи (35%), якими охоплено, відповідно, 2980 (67%) та 1440 (33%) вихо-

ванців. Мова навчання визначалась за заявами батьків вихованців відповідно до Закону 

України «Про засади державної мовної політики».  

На виконання наказу ТВО Комунарського району від 20.01.2017 р. №029/р «Про за-

твердження Плану заходів територіального відділу освіти Комунарського району щодо роз-

витку і функціонування української мови в навчальних закладах на 2017-2020 роки» в ДНЗ 

затверджено Плани заходів щодо розвитку і функціонування української мови на 2017-2020 

роки. 

У районі продовжує працювати електронна система запису дітей до дошкільних на-

вчальних закладів. На виконання п.5.8 рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 27.09.2012 (протокол № 9/1-2) щодо впровадження електронної системи 

обліку дітей, що потребують місць у дошкільних навчальних закладах, з метою забезпечення 

функціонування у районі автоматизованої системи «Електронна реєстрація дітей в дошкільні 

навчальні заклади» видано наказ ТВО від 25.12.2014 № 419/р «Про затвердження складу ре-
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єстраторів ДНЗ», усі реєстратори дошкільних закладів отримали логіни і паролі для доступу 

до інформації про списки потенційних вихованців у режимі перегляду та можливості вноси-

ти корективи в закладки щодо інформації про ДНЗ на порталах zp.isuo.org, reg. isuo.org. Що-

місяця здійснювалася експертиза супроводження ДНЗ електронного ресурсу «Курс: 

ДОШКІЛЛЯ», інформація заслуховувалася на нарадах завідувачів ДНЗ, приймалися управ-

лінські рішення. 

Територіальним відділом освіти проводилася системна робота щодо організаційно-

методичного забезпечення реалізації завдань фізичного виховання, приділялася постійна 

увага створенню необхідних умов для організації якісного харчування дітей дошкільного ві-

ку. 

В дошкільних закладах забезпечувалися санітарно-гігієнічні умови до перебування ді-

тей; виконувалися заходи щодо забезпечення дотримання санітарного законодавства відпові-

дно до Планів заходів, розроблених керівниками ДНЗ та погоджених з управлінням Держ-

продспоживслужби у м. Запоріжжі на 2016 рік. 

Зміцнювалась матеріально-технічна база дошкільних закладів. Створено відповідний 

здоров’язбережувальний простір: фізіотерапевтичні кабінети в ДНЗ № 129, 199, ЦРД «Весе-

лка», НВОК № 110, (дошкільний підрозділ), кабінети ЛФК у ДНЗ № 262, НВОК № 110, 

спортивні зали (крім ДНЗ №105). Сприяли зміцненню здоров’я дітей наявність літніх стаціо-

нарних плескальних  басейнів (ДНЗ №105, 166, 172, 274, 290). 

Постійним обслуговуванням лікаря-педіатра забезпечені всі дошкільні заклади, в ДНЗ 

комбінованого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату №262 працює лікар-

ортопед, а в ДНЗ № 188 для дітей з вадами зору – лікар-офтальмолог.  

Адміністрацією ДНЗ №166, 188, 262,293 відстежується динаміка результативності ко-

рекційної роботи, тримається на контролі питання кінцевого результату, терміну перебуван-

ня кожного вихованця в групі, спільно з районною ПМПК забезпечується шорічна комплек-

тація груп компенсуючого типу. 

Станом на 01.01.2017 р. за штатними розписами ДНЗ району старших медичних сес-

тер – 30, сестер медичних з дієтхарчування – 5, медичних сестер з фізіотерапії – 4, з ЛФК – 3, 

сестер лікувального кабінету – 3. Вакансія медичної сестри старшої в ДНЗ №105. 

Річними планами ДНЗ визначено пріоритетні завдання, пов’язані з формуванням у ді-

тей свідомого ставлення до власного здоров’я, оптимізацією фізкультурно-оздоровчої робо-

ти, використанням природних чинників в збереженні і укріпленні здоров’я дітей тощо. В до-

шкільних закладах впроваджуються різноманітні оздоровчі технології: оздоровча ходьба та 

біг, дихальна гімнастика, кольоротерапія, казкотерапія, арт-терапія,  фітбол-гімнастика, ав-

торська методика Єфименко М.М. та ін.. Всього підлягало медичному огляду вихованців 

ДНЗ – 4781, оглянуто -  100%. Чисельність дітей, охоплених оглядами лікарів-стоматологів 

та ортодонтів в 2016 році – 1179, що складає 24,7% (2015 рік – 1984 - 42%).  

За результатами моніторингових досліджень встановлено, що питому вагу у загальній 

чисельності дітей з морфофункціональними відхиленнями (1866 дітей) перше місце займа-

ють порушення опорно-рухового апарату (904 дітей), друге – з вадами мовлення (605 дити-

ни), третє – захворювання ССС (129 дітей) та захворювання нервової системи (127 дітей). 

203 дитини охоплено спеціальними групами, де отримують корекційну допомогу, що складає  

11 %. Індекс здоров'я (співвідношення загальної чисельності дітей, які не хворіли протягом 

року та загальної чисельності вихованців ДНЗ) у 2016 році склав 15,8%. (по місту – 14,3%). 

Значно меншим він є у ДНЗ №21, 150 – 7%, №28 – 9%, №105 – 6,3%, №166 – 3,2%, №172 – 

5%, №188 – 5,6%. №213 – 10%, №285 – 6,7%, №293 – 7,5%, №295 – 4,9%. Захворюваність ді-

тей у випадках на 1 дитину складає 1,4 по району (1,9 по місту). Захворюваність дітей у днях 

на 1 дитину складає 9 днів, середньоміський показник – 13,68. 
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Таким чином, порівняно з 2015 роком показники розподілу дітей за групами здоров’я 

стабільні. З метою диференційованого підходу до процесу фізичного виховання та з огляду 

на стан здоров’я і фізичний розвиток дітей відбувся розподіл на такі фізкультурні групи: 

- основна – 3731 (78%), у 2015 – 3559 дітей (75%) ; 

- підготовча – 972 (20,3%), у 2015 – 1088 (23%); 

- спеціальна – 78 (1,7%), у 2015 – 93 дитини (2%). 

Оздоровчий період 2017 року в дошкільних навчальних закладах району було органі-

зовано на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 

27.04.2017 №241р. «Про організацію роботи дошкільних навчальних закладів в оздоровчий 

період 2017 року». Питання організації роботи ДНЗ у літній період 2017 року розглядалося і 

обговорювалось на нараді завідувачів ДНЗ 19.05.2017 року.  

В ДНЗ району харчування дітей було організовано у відповідності зі ст.35 Закону 

України «Про дошкільну освіту» та Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ (зі змі-

нами) (затверджено наказом МОНмолодьспорту України та МОЗ України від 26.02.2013 р. 

№202/165 та зареєстровано в Мінюстиції України від 20.03.2013 р. за №440/22972). У 2016 

році з боку ТВО було посилено контроль за виконавською дисципліною працівників ДНЗ 

щодо організації харчування дітей та здійснення відповідного контролю за постачанням які-

сних продуктів харчування. Перевірено стан організації харчування під час здійснення дер-

жавної атестації ДНЗ №90, 129, 150, 166; проведено моніторинг якості організації харчуван-

ня в ДНЗ №105, 188 та дошкільному підрозділі НВОК №110; здійснено оперативні перевірки 

щодо постачання продуктів харчування до ДНЗ №28, 105, 172, 188, 219, 227, 262, ЦРД «Ве-

селка». З метою упорядкування роботи щодо організації харчування дітей в ДНЗ та відповід-

но до інструктивно-роз’яснювального листа департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

ЗМР від 25.03.2016 №01.01-21/1401 «Про організацію прийому продуктів харчування в 

ДНЗ», керівники отримали: зразки наказу по ДНЗ щодо створення комісії з бракеражу, підго-

товки акту бракеражу, претензійних листів, алгоритм дій бракеражної комісії у випадку над-

ходження неякісних продуктів харчування, акцентована увага на основні вимоги законодав-

ства з питань організації постачання продуктів харчування, що дало можливість забезпечити 

роботу ДНЗ правильним документальним супроводом.Середній показник виконання норм 

харчування (з вживання основних продуктів) дітей у ДНЗ за 2016 склав 76% (середньомісь-

кий – 84% для дітей віком до 3-х років), що на 4% більше, ніж у 2015 році та 81% - для дітей 

віком від 3 до 6 (7) років (середньоміський – 81%), у 2015 році – 68%. Порівняно з 2015-2016 

р.р. середні показники виконання норм харчування підвищились на 13%. У 2016 ропі в дитя-

чому раціоні суттєво збільшилось вживання м’яса, риби, молочних продуктів, яєць, сирів, 

фруктів, соків тощо. Залишаються низькими середні по району показники фактичного вико-

нання норм харчування з вживання дітьми молока – 62/76%, сиру кисломолочного – 65/73%, 

фруктів – 52%, овочів – 79% (ясла), соків – 33/41%, сиру твердого – 73/83%. У СДНЗ№129, 

199 середні показники виконання норм харчування в яслах становили 79,8% (середньо місь-

кий показник – 86%) та 78,1% - садок (середньоміський показник – 83%). В оздоровчий пері-

од було забезпечено організацію додаткового прийому їжі дітьми – другого сніданку у період 

з 10 год. до 11 год. у вигляді свіжих фруктів, соків 
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З 01.01.2016 року показник вартості харчування збільшено на 12% та затверджений 

рішенням Запорізької міської ради від 25.12.2015 р., а саме: ясла – 13,85 грн., сад – 20,71 

грн., а в СДНЗ ясла – 18,55 грн., сад – 26,25 грн. Батьки вносили плату у розмірі 60% від вар-

тості харчування дитини на день, а саме: ясла – 8,31 грн., сад – 12,43 грн.  

Відповідно до наказу ДОНСМ ЗМР від 03.03.2016 №125р «Про звільнення від плати 

за  харчування дітей в комунальних навчальних закладах» керівниками ДНЗ здійснено звіль-

нено батьків або осіб, які їх замінюють від плати за харчування. Так, у 2016 році було забез-

печено  безкоштовним харчуванням 771  дитина пільгових категорій (2015 – 543), а саме: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 6 (2015- 6); 

- діти-інваліди – 37;  

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про держав-

ну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 34 (2015 – 5); 

- діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал 

не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого міні-

муму), який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет України для 

визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і ко-

мунальних дошкільних навчальних закладах – 7; 

- діти у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з латентною 

формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу – 172; 

- у спеціальних дошкільних навчальних закладах для  дітей, які потребують корекції 

фізичного або розумового розвитку – 203 (2015 – 364); 

- діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей 

із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), 

які мають відповідні документи, що підтверджують статус – 98; 

- діти із сімей, які мають трьох і більше дітей – 214  (2015 – 168). 

Дієтичним харчуванням забезпечено 7 дітей, у яких є відхилення у здоров’ї (ЦРД 

«Веселка»). 

Харчоблоки 18 ДНЗ у 2016 році було забезпечено новим обладнанням (з бюджетного 

розвитку та депутатського фонду). Протягом року підтримувалася справність технологічного 

обладнання. Харчоблоки забезпечені достатньою кількістю холодної, гарячої проточної во-

ди. 

Щоквартально творчою групою району розроблялося орієнтовне двотижневе меню, яке 

погоджувалось з управлінням Держпродспоживслужби у м. Запоріжжі.  

З метою підвищення якості управління, надання своєчасної компетентної допомоги 

керівникам ДНЗ та педагогічним колективам згідно плану роботи проводилися наради заві-

дувачів, на яких розглядалися питання розвитку дошкільної освіти в районі та приймалися 

управлінські рішення.  

У 2016/2017 н.р. посилено увагу до організації взаємодії дошкільного навчального за-

кладу з батьками вихованців. Основними векторами цієї роботи було залучення батьків (осіб, 

що їх замінюють), інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, 

груп та їх медико-психолого-педагогічна просвіта. Залучення до освітнього процесу розпо-

чиналося з презентацій роботи закладу і груп, спостереження за роботою фахівців із дітьми і 

поступовий перехідитна рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організа-

ції і проведенні ігор, занять, прогулянок, походів, екскурсій, свят, розваг, гуртків тощо. До-

несенню до родин необхідних психологічних, педагогічних, медичних знань сприяли індиві-

дуальні і групові, письмові, усні та інтернет -, онлайн -консультації спеціалістів; батьківські 

збори, лекторії, «батьківські школи» та інші форми роботи. Для популяризації таких знань 

відведені сторінки на сайтах дошкільних закладів № 90, 150, 166, 188, 219, 227, 262, 274, 285, 

290, 293, 295, ЦРД «Веселка». 

ТВО спрямовував свою діяльність на підтримку та сприяння волонтерським проектам, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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заохочення вихованців та їх батьків до благодійних соціальних, творчих ініціатив і проектів, 

залучення їх до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства.  

Проблемні питання: 

1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів (груп) відповідно до освітніх за-

питів населення району.  

2. Створення додаткових місць через відновлення роботи закритого ДНЗ № 144 та дода-

ткове відкриття 2-х груп для дітей дошкільного віку в ЗНВК №90. 

3. Сприяння розвитку мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням (відкриття 

2-х груп для дітей з особливими освітніми потребами в ДНЗ №144 ) та додаткове від-

криття однієї групи для дітей із затримкою психічного розвитку в ДНЗ №166. 

4. Забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в умовах 

освітньої реформи «Нова українська школа». 

5. Створення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів та батьків. 

6. Здійснення підвищення кваліфікації та ініціювати (або підтримувати) саморозвиток 

педагогів у міжкурсовий період шляхом мотивування до участі у роботі майстер-

класів, колоквіумів, брейн-рингів, воркшопів та інших форм динамічного навчання 

дорослих.  

7. Забезпечення підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними праців-

никами. 

8. Підвищення показника відвідування вихованцями дошкільних навчальних закладів 

району. 

9. Сприяння створенню у дошкільних навчальних закладах здоров’язберігаючого сере-

довища, оптимальних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей; збе-

реження і зміцнення їх здоров’я. 

10. Забезпечення комплектації медичними працівниками ДНЗ. 

11. Розвиток матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів. 

12. Забезпечення якісного харчування дітей, виконання натуральних та фізіологічних 

норм  у дошкільних навчальних закладах та активізації залучення представників гро-

мадськості до здійснення контролю за організацією харчування дітей у ДНЗ. 

Із урахуванням демографічної та соціально-економічної ситуацій у районі сформована 

та успішно функціонує мережа загальноосвітніх навчальних закладів, що створює умови для 

отримання якісної освіти дітьми із різними потребами. 

До складу мережі загальноосвітніх навчальних закладів району входять 17 функціо-

нуючих загальноосвітніх навчальних закладів з контингентом 10798 (+147) учнів, 402 (+8) 

класи.  

Із загальної кількості функціонуючих денних шкіл комунальної форми власності:  

- 11 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (№№14, 17, 23, 38, 80, 83, 84, 88, 90, 97, 103) – 

65% з контингентом 6102 (+111) учні, 236 (+5) класів;  

- 3 гімнаії (№№6, 8, 107) – 18% з контингентом 2722 (+75) учні, 95 (+2) класів;  

- спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови №7 – 6% з континген-

том 976 (-33) учнів, 32 (-2)  класи;  

- навчально-виховний оздоровчий комплекс №110 (НВК «ДНЗ-ЗНЗ») – 6% з континге-

нтом 448 (-5) учнів, 18 (+1) класів;  

- навчально-виховний комплекс технічного профілю до складу якого на правах струк-

турних підрозділів входять ЗОШ№70, ВЗОШ№20, міжшкільний навчально-

виробничий комбінат (МНВК), спортивно-туристичний клуб «Едельвейс», клуб дітей 

з особливими потребами “Джерело” – 6% з контингентом ЗОШ№70 – 550 (-1) учнів, 

21 клас, ВЗОШ№20 – 201 (+31) учень, 8 (+2) класів, МНВК – 160 (-40) учнів, СТК 

«Едельвейс» - 325 учів, клуб дітей з особливими потребами «Джерело» - 270 учнів. 
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Територіальним відділом освіти проводиться систематична, цілеспрямована робота 

щодо оптимізації мережі навчальних закладів району. 

З метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціо-

нування навчальних закладів, приведення освітньої мережі у відповідність до потреб і особ-

ливостей регіону, поліпшення доступу до якісних освітніх послуг та  їх урізноманітнення рі-

шенням Запорізької міської ради  від 21.06.2017 №47 змінено найменування Запорізького на-

вчально-виховного комплексу технічного профілю Запорізької міської ради Запорізької об-

ласті на Запорізький навчально-виховний комплекс № 70 Запорізької міської ради Запорізь-

кої області; рішенням Запорізької міської ради від 21.06.2017 №48 змінено найменування За-

порізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 Запорізької міської ради Запорізької 

області на Запорізький навчально-виховний комплекс № 90 Запорізької міської ради Запорі-

зької області. 

З метою максимального охоплення освітою учнів, які не можуть з будь-яких причин 

навчатись за денною формою навчання, забезпечено очно-заочне навчання через функціону-

вання класів з вечірньою формою навчання при Запорізькому навчально-виховному компле-

ксі технічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області. За такою формою на-

вчалися 201 (+31) особа у 8-ми класах. В 10-11 класах вечірньої форми навчання загальноос-

вітня підготовка поєднується з професійним навчанням, що здійснюється на підставі соціа-

льного запиту батьків та учнів, які одночасно з повною загальною освітою здобувають освіту 

в професійно-технічних навчальних закладах. Для забезпечення оптимального режиму спів-

праці навчального закладу з професійно-технічним навчальним закладом – Запорізьким ви-

щим професійним училищем – укладено угоду, що передбачає оптимальне формування від-

повідного розкладу занять та організації позакласної навчально – виховної роботи, прове-

дення екскурсій, батьківських зборів тощо. В професійно – технічному навчальному закладі 

учні навчаються два роки, тому виникла нагальна потреба у виконанні навчального плану 

старшої школи за два роки. Такого варіанту навчального плану чинними Типовими навчаль-

ними планами для класів з вечірньою формою навчання не передбачено. У зв’язку з вищеза-

значеним розроблено індивідуальний навчальний план, у якому передбачені всі навчальні 

предмети інваріантної складової Типового навчального плану (додаток № 24 до наказу Міні-

стерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами внесеними наказом МОН 

України від 29.05.2014 № 657). 

Аналіз укомплектованості шкільної мережі свідчить про те, що у порівнянні з мину-

лим навчальним роком загальна кількість класів зросла на 8 класів; загальна кількість учнів-

ських контингентів збільшилась на 147 учня.  

Значення середнього показника наповнюваності класів по району залишається стабі-

льним і становить 26,9 (з урахуванням класів ІПК). У 10-ти школах спостерігається позитив-

на динаміка зміни показника наповнюваності класів (ЗНЗ№6, 7, 8, 14, 17, 23, НВК ТП (70), 

83, 90, 103). Вищий за середній районний показник наповненості класів у 8-ми навчальних 

закладах – ЗСШ №7 (30,5), ЗГ №6 (30,2), ЗОШ №103 (28,8), ЗОШ №23 (28,1), ЗГ №8 (28,1), 

ЗГ №107 (28,0), ЗОШ №38 (27,8), ЗОШ №88 (27,3). Нижчий за середній районний показник 

наповнюваності класів залишається у 5-ти на-вчальних закладах – НВК ТП (26,2), ЗОШ №84 

(25,3), ЗОШ №90 (26,5), ЗНВОК №110 (26,6), ЗОШ №17 (26,4). Показник наповнюваності 

нижче 25 учнів у 4-х школах – ЗОШ №83 (18,3), ЗОШ №80 (24,2), ЗОШ№ 97 (24,3), ЗОШ 

№14 (24,9).  

Збережено прогнозовану позитивну динаміку зростання учнівських контингентів 1-4-

х класів. Кількість 1-4-х класів зросла на 3 та склала 170 класів (без класів ІПК). Проте, кіль-

кість учнів зросла на 18 осіб що складає 4840; середній показник наповнюваності початкових 

класів без класів для дітей з ЗПР 28,7 (-0,2).  

Кількість 1-х класів зменшилась на 5 та складає 42 класи; учнівські контингенти 1-х 

класів зменшились на 105 осіб та складають 1230 учнів; середня наповнюваність 29,3 (+0,89).  
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Частка дітей 6-ти річного віку серед першокласників 77 (-3%), що складає 943 (-145) 

учнів. 11 (-3) дітей (1%), яким на перше вересня виповнилося 5 років зараховані до перших 

класів восьми загальноосвітніх навчальних закладів району (гімназія №6 – 4 учні, ЗОШ №23, 

38, 83, 88, 90, 97 по 1 учню, гімназія №107 – 1 учень). За результатом аналізу мікрорайону, 

щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку (звіт РВК-77), залишається потенціал набо-

ру дітей до 1-х класів. Не охоплені навчанням 107 (-43) дітей 6-річного віку. 

Не дивлячись на позитивні характеристики наповнюваності 1-х класів, залишається 

актуальною проблема збереження учнівського контингенту початкової ланки при переході 

учнів із класу в клас. 

Для задоволення освітніх потреб населення в районі збільшено кількість груп продо-

вженого дня – функціонують 55 груп продовженого дня для 1650 учнів початкових класів.  

У 2015/2016 навчальному році випускниками початкової школи стали 1137 учнів чет-

вертих класів. При формуванні 5-х класів у 2016/2017 навчальному році  навчальні заклади в 

основному зберегли контингент учнів четвертих класів. До 5-х класів зараховано 1116 учнів 

(99%). 

Упродовж останніх років залишається позитивною тенденція до зростання континген-

ту учнів середньої ланки масової школи. Найбільше зростання спостерігається у 5-х та у 8-х 

класах. Загалом в середній ланці навчається 4787 (+130) учнів, показник середньої наповню-

ваності – 26,89 (+0,73). 

Проте, звертає на себе увагу необхідність впровадження заходів щодо збереження уч-

нівських контингентів. Основні втрати яких сталися при переході дітей із 5 в 6 класи – 36 

учнів (ЗНЗ №7, 23, 103, 110 – від 6 до 11 учнів) та із 6 у 7 класи – 20 учнів (ЗНЗ №97, 107, 

110 – від 5 до 8 учнів). 

Наявні класи з наповнюваністю від 20 до 25 учнів – ЗНЗ №14, 17, 23, НВК ТП (70), 80, 

83, 84, 90, 97, до 20 учнів – ЗНЗ №14, 80, 83. 

До 10-х класів старшої школи переведено 561 учень, що складає 63% від кількості ви-

пускників 9-х класів.  

Ефективна робота щодо залучення школярів (понад 70%) до продовження навчання 

була проведена керівниками навчальних закладів №23, 80, 90, 107, 110. 

Середнє значення районного показника наповнюваності 10-х класів 23,4 (-1,4). Вищий 

за районний середній показник наповненості 10-х класів у школах: №6, 7, 8, 23, 84, 103.Слід 

звернути увагу на недостатній рівень наповнюваності 10-х класів (до 25 учнів) ЗНЗ № 38, 

НВК ТП (70), 80, 83, 88, 90, 97, 107, 110. У ЗОШ №14, 17 відсутня паралель 10-х класів. Ви-

щий за районний середній показник наповненості 10-х класів у школах: №6 (26,5), №7 (29,5), 

№8 (26,0), №23 (34,0), №88 (25,0), №103 (26,5). Слід звернути увагу на недостатній рівень 

наповнюваності 10-х класів. Сформовано класи із середньою наповнюваністю нижчою за ра-

йонний показник у ЗНЗ: №14 (21,0), №38 (24,0), НВК ТП (№70) (22,0), №80 (18,0), №84 

(24,0), №97 (17,0), №107 (24,0), №110 (21,0). Відсутня паралель 10-х класів у ЗОШ№17, 

ЗОШ№83, ЗОШ№90, паралель 11-х класів у ЗОШ№83. 

Відповідно до ст.36 та 37 Закону України «Про освіту» створено умови для диферен-

ціації навчання, забезпечення профільного навчання, індивідуальної траєкторії розвитку уч-

нів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей, а саме: 

- поглиблено вивчають основи наук у навчальних закладах №№6, 7, 8, 23, 88, 90, 103, 

107, що складає 47% від загальної кількості шкіл району. З 1-го класу поглиблено вивчається 

іноземна мова у ЗНЗ№6, 7, 8, 88, 103, 107 та предмети художнього циклу в ЗОШ №88; з 7-8 

класу – українська мова у ЗНЗ №8, 23, 90, 107; з 8 класу – математика у ЗНЗ №6, 23, 107, біо-

логія – у ЗГ №6, історія – у ЗНЗ №6, 8, 23, 88, інформатика – у ЗГ №107; 

- профільне навчання здійснюється у 16 (-1 – ЗОШ№17) загальноосвітніх навчальних 

закладах, що складає 100% від контингенту школярів 10-11-х класів. Профільне навчання 

впроваджується за 5 напрямками – філологічний (профіль іноземна філологія у ЗНЗ №6, 7, 8, 
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88, 103, 107, українська філологія у ЗНЗ №8, 23, 38, 84, 88, 97, 103, 107), природничо-

математичний (профіль математичний у ЗНЗ №6, 7, 107, біолого-хімічний у ЗГ №6, 107), су-

спільно-гуманітарний (профіль історичний у ЗНЗ №6, 23, 103, 107, правовий у ЗОШ №38) 

технологічний (профіль інформаційно-технологічний у ЗНЗ №8, 80, технологічний у ЗНЗ 

№14, 17, 23, НВК ТП (70), 90, 110), спортивний (профіль спортивний у ЗОШ №38); 

- за індивідуальною формою навчаються 100 учнів, що складає 0,9% від загальної кіль-

кості учнівського контингенту. 

На базі районного навчального центру допризовної підготовки юнаків забезпечується 

викладання предмета «Захист Вітчизни». Протягом 2016/2017 н.р. навчанням було охоплено 

475 учнів 11 класів та 470 учнів 10 класів. Загалом у зборах взяли участь 14 шкіл району – 

475 учнів 11 класів, з яких 228 – хлопців та 247 – дівчат. На польових заняттях хлопці вивча-

ли такі розділи: тактична підготовка, вогнева підготовка, ОМЗіД (основи медичних знань і 

допомога), ПФП (прикладна фізична підготовка); дівчата вивчали: ОМЗіД, ДДуНС (домеди-

чна допомога у надзвичайних ситуаціях) та ДДуБУ (домедична допомога у бойових умовах) 

(відомість додається). Організація навчально-виховного процесу для учнів 10-11-х класів за-

гальноосвітніх навчальних закладів району  відбувається відповідно графіків навчальних за-

нять затверджених наказом територіального відділу освіти Комунарського району «Про ор-

ганізацію вивчення предмета «Захист Вітчизни» учнями 10-11-х класів загальноосвітніх на-

вчальних закладів району у навчальному році», відповідно якого навчально-польові збори 

для хлопців та заняття у лікувально-оздоровчому закладі для дівчат проводились поетапно 

(по мірі вивчення тем (розділів)) протягом навчальних занять у 11 класі з розрахунку по 18 

навчальних годин згідно навчальної програми та розкладу. Шефська робота з районним вій-

ськовим комісаріатом унормована спільним наказом «Про організацію допризовної підгото-

вки юнаків у навчальному році». 

На виконання Указу Президента України №588/2011 «Про заходи щодо розв’язання 

актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями», постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою реалізації державної політики 

щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового роз-

витку, сприяння розвитку інклюзивної та інтегрованої моделей освіти в районі проводиться 

робота щодо створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами в навча-

льних закладах. У ЗОШ№14 та ЗОШ№80 за висновками обласної ПМПК працюють 10 спеці-

альних класів для 130 учнів з затримкою психічного розвитку з середньою наповнюваністю 

13,0. У ЗОШ№83 для 2-х дітей з тяжкими порушеннями мовлення організовано навчання в 

інклюзивному 1-му класі. 

З метою забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, 

створення умов для вивчення іноземних мов, задоволення мовно-освітніх потреб національ-

них меншин в районі функціонують 9 україномовних шкіл (№8, 14, 17, 23, 38, 83, 88, 97, 

107), що складає 53% від їх загальної кількості; 6 російськомовних  шкіл (№6, 7, 84, 90, 103, 

110), що складає 35%, 1 школа (6%) в якій продовжується поступовий перехід на навчання 

українською мовою (НВК ТП (№70) та 1 школа (6%) в якій продовжується поступовий пере-

хід на навчання російською мовою (№80). З загальної кількості учнів українською мовою на-

вчаються – 57%, російською мовою та мають змогу вивчати державну мову як предмет – 

43%. Залишається стабільною кількість дітей, зарахованих до 1-х класів з державною мовою 

навчання: 688 учнів, 55%; відповідно до російськомовних класів – 568 учнів, 45%. В мережі 

навчальних закладів нового типу: гімназій, спеціалізованих шкіл - відповідно до вимог мов-

ного законодавства у 2 гімназіях (№8, 107) навчання здійснюється державною мовою (50% 

від загальної кількості навчальних закладів нового типу району). 

Для створення оптимальних умов навчання учасникам навчально-виховного процесу 

продовжено реалізацію плану переходу на однозмінне навчання. Порівняно з минулим на-



 

 

11 
 

вчальним роком кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де заняття ведуться у дві 

зміни, зменшено до 5 (гімназія №8 – 84 учня, ЗОШ№84 – 27 учнів, ЗОШ №88 – 126 учнів, гі-

мназія №107 – 74 учня, ЗОШ№103 – 119 учнів). 

Районний показник кількості учнів на одного вчителя складає 14,4, що на 0,65 більше 

за показник попереднього року.  

Встановилась позитивна тенденція до зменшення кількості шкіл з низькою наповню-

ваністю. Значення районного показника використання проектних потужностей загальноосві-

тніми навчальними закладами становить 61,3, що на 4,2% більше за показник попереднього 

року. П´ять  шкіл (29% від загальної кількості функціонуючих ЗНЗ) з показником викорис-

тання проектних потужностей до 40%: ЗОШ№14 (31,6%), ЗОШ№80 (36,4%), ЗОШ№90 

(25,5%), ЗОШ№97 (34%) та НВОК№110 (32,8%). З метою оптимізації площі навчальних за-

кладів, що не задіяна в постійному навчально-виховному процесі та створення сприятливих 

умов для розвитку особистості дитини, пізнавальної діяльності учнів, для їх фізичного роз-

витку, пропаганди здорового способу життя, виховання активної життєвої позиції, залучення 

учнів різного соціального статку до проведення вільного від навчального процесу часу в гур-

тках та секціях, що працюють в позаурочний час на базі шкіл, частина класних кімнат та 

приміщень передана на підставі наказів та Договорів користування позашкільним навчаль-

ним закладам та приватним підприємцям для надання додаткових освітніх та інших послуг. 

Таким чином, проведене комплектування шкільної мережі на 2016/2017 навчальний 

рік засвідчує позитивні тенденції формування навчального процесу в частині збільшення по-

казників, які в основному характеризують мережу загальноосвітніх навчальних закладів: 

збережена мережа навчальних закладів, збільшено показники наповнюваності класів та шкіл. 

Але, залишається певний обсяг невирішених питань, а саме: 

- в мережі функціонують окремі класи із показником середньої наповнюваності у 1,5 – 2 

рази нижче значення районного показника (до 20 осіб) (ЗНЗ №14, 17, 80, 83, 97); 

- питома вага шкіл малої наповнюваності (до 50%) від загальної кількості шкіл району 

складає  29%  (ЗНЗ №14, 80, 90, 97, 110); 

- функціонують 10-ті класи із показником середньої наповнюваності нижчою за районний 

(24,8) показник (№14, 38, НВК ТП (70), 80, 84, 97, 107, 110).  

- відсутність паралелі 10-х класів ЗОШ№14, 17 та паралелі 11-х класів ЗОШ №17, 83, 90; 

- зменшення учнівських контингентів 10-11-х класів на 80 осіб; темп зменшення -7%; кі-

лькість класів зменшилась на 4, але наповнюваність класів збільшилась на 0,43;  

- не в повній мірі забезпечено умови для навчання: у другу зміну працюють 5 шкіл 

(ЗНЗ№8, 84, 88, 103, 107,), що складає 28% від загальної кількості функціонуючих шкіл. 

Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в районі на базі загальноосвіт-

ніх навчальних закладів було створено три пункти тестування. Пункти тестування працюва-

ли у Запорізькій гімназії №8, Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 103  та За-

порізькій гімназії № 107. Було скоординовано роботу з місцевими підрозділами національної 

поліції України в Запорізькій області, Державною службою надзвичайних ситуацій України в 

Запорізькій області та органами охорони здоров’я у пунктах проведення зовнішнього неза-

лежного оцінювання щодо організації надання медичної допомоги та охорони правопорядку.  

Випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів району складали 

три предмета у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Обов’язково українська мова, 

математика або  історія України та предмет за вибором учнів. Від державної підсумкової ате-

стації в 11-х класах були звільнені 3 учні за станом здоров’я. ДПА з української мови у фор-

мі ЗНО пройшли 498 випускників, з них – 11 випускників вечірньої школи №20. Історію 

України для складання ДПА обрали 347 учнів, математику – 207, англійську мову – 208, біо-

логію – 117, географію – 61, фізику – 22, хімію – 12, російську мову – 12, німецьку мову – 8. 

Явка на ДПА склала 100%, крім української мови – 1 учень був відсутній з причини хвороби. 
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Щороку збільшується частка учнів, які обирають для ЗНО предмети природничо-

математичного циклу.  

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, які оприлюднені на офіційно-

му сайті Українського центру оцінювання якості освіти, кращі досягнення, 180 – 200 балів, з:  

української мови та літератури показав навчальний заклад – ЗГ №6 (46%), з історії України – 

ЗГ №6 (21,88%), з математики – ЗОШ №23 (27,27%), з фізики – ЗГ №6 (33,33%), з хімії – 

ЗНВОК №110 (66,67%), з біології – ЗНВОК №110 (28,57%), з географії – ЗГ №107 (60%), з 

англійської мови – ЗГ №107 (38,46%), німецької мови – ЗОШ №103 (50%), російської мови – 

ЗОШ №14 (100%) та ЗОШ №103 (100%). 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання наявні випускники, які не змо-

гли подолати необхідний поріг. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів слід 

звернути увагу на дані показники з метою вдосконалення якості викладання навчальних пре-

дметів. Показники представлені у таблиці: 

 

ЗНЗ % учасників, які не подолали поріг 
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ЗГ №6  3,12   7,69  Не брали 
участь 

 

ЗСШ №7  6,98  40    8,82 

ЗГ №8  5,41       

ЗОШ №14 31,25 30,77 40   20 55,56  

ЗОШ №23      18,18   

ЗОШ №38 2,17 9,68 4,55   21,43  19,23 

ЗНВК ТП 12,9 10,7 21,43 50 33,33   16,67 

ЗОШ №80 31,25 33,33 16,67 33,33 Не брали 

участь 
33,33  25 

ЗОШ №83  50 50 Не брали 

участь 

Не брали 

участь 
100 Не брали 

участь 
25 

ЗОШ №84 18,18 12,5 27,27  100   22,22 

ЗОШ №88 8,33 5  Не брали 
участь 

 16,67 9,09  

ЗОШ №97  6,25 20 100 Не брали 

участь 
40  42,86 

ЗОШ №103 1,92 7,32 3,85  25 18,18 6,67 4,17 

ЗОШ №107   8     3,85 

ЗНВОК №110 9,52 7,69 11,11     28,57 

 

В поточному навчальному році видано 838 свідоцтв про базову загальну середню 

освіту, з них з відзнакою – 19 та 559 атестатів про повну загальну середню освіту, з них 8 з 

Срібною медаллю та 10 – із Золотою, а також 1 свідоцтво про базову загальну середню осві-

ту за спеціальною програмою. 

В загальноосвітніх навчальних закладах району створені умови для здобуття освіти та 

отримання документів про освіту учнями-переселенцями з окупованих територій та терито-

рій, на яких відбувається АТО.  

Видача документів про освіту випускникам була проведена в червні 2017 року на уро-

чистих зборах. Нагальною проблемою є допущення помилок в документах про освіту, як на-

слідок наявність передруків додатків до документів про освіту.  
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Переведення учнів 1-4, 5-10-х класів до наступного класу здійснювалось на підставі 

річного оцінювання. Учні 11-х класів  за результатами річного оцінювання та державної під-

сумкової атестації отримали відповідні документи про освіту та були випущені із навчальних 

закладів.  Наявні 6 учнів, які залишені на повторний курс та 2 учнів 2-го класу, які переведе-

ні до 3–го класу за скоригованими програмами. 

Управлінсько-організаційна діяльність навчальних закладів щодо організації та про-

ведення навчальної практики та екскурсій здійснювалась у відповідності до методичних ре-

комендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних 

екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Адміністрації 

загальноосвітніх навчальних закладів самостійно приймають рішення про проведення навча-

льної практики в підпорядкованому навчальному закладі. 

Вжиті заходи щодо реалізації державної політики з питань поетапного переходу до 

нового рівня освіти на основі інформаційно-комунікаційних технологій були спрямовані на 

формування єдиного освітнього та інформаційного простору району відповідно до регіона-

льних програм «Курс:школа» та «Курс:сайт», модернізацію комп`ютерної техніки, технічну 

підтримку програмного забезпечення, придбання ліцензійного програмного забезпечення. 

Інформатизація та комп’ютеризація районної освітньої галузі є одним із пріоритетних 

напрямків діяльності. У закладах освіти району станом на 5 вересня 2016 року функціонува-

ли 25 комп’ютерних класів. За кошти місцевого бюджету та в рамках реалізації програми 

комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів до 2020 року протягом грудня 2016 

року навчальні заклади отримали сучасну комп’ютерну техніку. В навчальних закладах №6, 

8, 38, НВК ТП (структурний підрозділ – ЗОШ №70), 80, 84, 88, 97 створені нові навчальні 

комп’ютерні класи. В навчальних закладах №7, 14, 17, 23, 38, НВК ТП (структурний підроз-

діл – ЗОШ №70), 83, 84, 90, 103, 107 та 110 комп’ютерна техніка в наявних комп’ютерних 

класах була оновлена. Комп’ютерні класи в рамках даної програми обладнані спліт-

системою, локальною мережею та багатофункціональним пристроєм. В рамках Угоди між 

Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки Міністерство освіти і науки 

України надало  комп’ютерне обладнання в ЗОШ №83 та ЗОШ №90 з ліцензійним програм-

ним забезпеченням. Таким чином, у загальноосвітніх навчальних закладах створюються 

умови для забезпечення вимог щодо викладання навчального предмета «Інформатика» та 

впровадження інформаційно-комунікаціних технологій в навчально-виховний процес. До 

мережі Інтернет підключені всі навчальні комп’ютерні класи, в  навчальних закладах в кабі-

нетах інформатики створені локальні мережі, які є необхідною умовою для викладання курсу 

«Інформатика». У навчальних закладах району налічується 704 комп’ютери, які використо-

вуються в навчально-виховному процесі та в управлінсько-господарській діяльності навча-

льних закладів. Показник підключення комп’ютерів до Інтернету складає 74% (що менше на 

4% з показником минулого року). 20 % комп’ютерів використовується в управлінсько-

господарської діяльності, що на 2% менше ніж в минулому році. Провідним напрямком мо-

дернізації бібліотечної справи є її інформатизація. 2,6 % комп’ютерної техніки в 12-ти навча-

льних закладах району використовується для ведення бібліотечних фондів та роботи бібліо-

теки (ЗГ №6, ЗСШ №7, ЗГ №8, ЗОШ №23, НВК ТП, ЗОШ №83, ЗОШ №84, ЗОШ №97). По-

ширенню набуває придбання ноутбуків в навчальних закладах, так станом на початок навча-

льного року в 16-ти навчальних закладах налічувалось 78 портативних комп’ютерів. 9,9% (70 

одиниць) комп’ютерної техніки, яка знаходиться на балансі навчальних закладів технічно 

несправна та непридатна для використання. Вирішуючи завдання розбудови єдиного інфор-

маційного простору системи освіти в навчальних закладах району проводиться систематична 

робота по впровадженню єдиної обласної системи Інтернет-порталу «Запорізька обласна 

освітня мережа». 

Одним з найважливіших напрямків інформатизації залишається підготовка педагогіч-

них кадрів до використання інформаційно-комунікаційних технологій  у педагогічній діяль-
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ності.  За період 2016 року  на базі району пройшли навчання 120 педагогів, з них за програ-

мою: 

-  «Інтел
®

Навчання для майбутнього» - 40 педагогів; 

- «Мережеві сервіси Веб 2.0» - 80 педагогів; 

Також, 4 вчителі району пройшли тренінг за програмою «Методика викладання інфо-

рматики в початковій школі» (вчителі навчальних закладів №6, 90, 97 та 110). Особливо, слід 

відзначити з питання навчання педагогів за ІКТ програмами управлінську діяльність адмініс-

трацій навчальних закладів у 2016 році: 

ЗОШ №103 (23 педагога – 20 за програмою Веб 2.0 та 3 за програмою Інтел); 

ЗГ №107  (19 педагогів – 16 за програмою Веб 2.0 та 3 за програмою Інтел); 

ЗОШ №88 (15 педагогів – 10 за програмою Веб 2.0 та 5 за програмою Інтел); 

ЗОШ №90 (13 педагогів – 11 за програмою Веб 2.0 та 2 за програмою Інтел). 

Адміністраціям навчальних закладів слід звернути увагу на якість планування на-

вчання з даних напрямків. Резервом в роботі залишається використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі вчителями та планування адміні-

страціями навчальних закладів навчання педагогів за програмами ІКТ. 

На виконання вимог чинного законодавства про освіту в частині охоплення дітей і пі-

длітків шкільного віку навчанням та з метою реалізації конституційних прав неповнолітніх 

на одержання обов’язкової повної загальної середньої освіти з 17.10.2016 по 17.11.2016 за-

безпечено участь загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні Місячника щодо поси-

лення контролю з означеного напрямку роботи. 

Для забезпечення обліку дітей і підлітків шкільного віку в загальноосвітніх навчаль-

них закладах здійснено наступні заходи: 

- Розподілені території обслуговування між навчальними закладами району. 

- Призначено відповідальних за облік дітей та підлітків шкільного віку. 

- Направлені запити до КП «Основанія», КЗ «Центр первинної медико-санітарної допо-

моги №6», КЗ ОПМПК щодо надання списків дітей, що проживають в Комунарському райо-

ні, та списків дітей, які мають фізичні та розумові вади. Відповідь від КП «Основаніє» отри-

мана не була, інші заклади не надали інформації у зв’язку із дією ЗУ «Про захист персональ-

них даних», що значно ускладнило роботу навчальних закладів із проведення обліку дітей. 

- Складено та затверджено списки дітей та підлітків шкільного віку. 

- Забезпечено перевірку явки дітей та підлітків до ЗНЗ, тощо. 

Відповідно до статистичного звіту 77-РВК обліковано 10263 (проти минулорічної кі-

лькості 11156 дітей та підлітків шкільного віку, різниця – 8%).  

За даними мережі ЗНЗ Комунарського району, що підпорядковані територіальному 

відділу освіти, в 2016/2017 навчальному році в закладах освіти навчається 10798 учнів, без 

урахування учнів структурного підрозділу ЗНВК ТП – ВЗОШ №20 (201 учень). Маємо різ-

ницю в кількості облікованих дітей та підлітків та тих, хто навчається для здобуття ПЗСО на 

– 5% та різницю в – 10% з дітьми, що відповідно до звіту навчаються в ЗНЗ (за даними звіту 

кількість таких дітей 9185). 

Відповідно до обліку дітей у мікрорайоні відмічається зменшення облікованої кіль-

кість дітей 5-річного віку 658 (проти минулорічного 771, що складає майже 20%). Якщо ві-

домості вірні, то можливе зменшення дітей, які в 2017/2018 н.р. прийдуть на навчання в за-

клади освіти району, тим самим зменшиться кількість класів. Маємо таку картину по району: 

 

14 17 23 38 70 80 83 84 88 90 97 103 110 

27 20 54 30 19 75 17 71 36 35 104 104 66 

 

Відповідно, по району зменшилась частка неповнолітніх, неохоплених навчанням за 

різними причинами.  
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Із загальної кількість дітей шкільного віку, які не навчаються для здобуття повної за-

гальної середньої освіти: 

 - більшість – 105 дітей (87 %) складають діти шестирічного віку; щороку відмічається 

зменшення частки дітей цього віку, які неохоплені навчанням; 

 - 16 осіб (13 %) – діти з вадами розумового або фізичного розвитку; 

У поточному навчальному році по району спостерігається зменшення кількості непо-

внолітніх, відомості про яких відсутні, даний показник склав 62 особи (0,6 % від загальної 

кількості дітей шкільного віку в облікованих у районі), що на 2,6 % нижче минулорічного 

показника.  

Поряд із цим навчальні заклади мають певні труднощі в організації роботи з обліку 

дітей, бо не мають можливості ретельно обстежити мікрорайони шкіл. Це, в першу чергу, 

пов’язано з відмовою батьків надати персональні дані на дитину, на що вони мають право ві-

дповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».  

Дані щорічного моніторингу щодо продовження навчання випускниками 9-х класів 

свідчать про наступне: 

- кількість випускників 9-х класів, які продовжили навчання для здобуття повної зага-

льної середньої освіти, залишається стабільною в порівнянні з минулим роком та складає 100 

% від їх загальної кількості. Але під час перевірки підтверджуючих документів виявився 

учень НВОК №110, який не продовжив навчання. Класний керівник Рухляда Т.В. скрила цей 

факт від адміністрації закладу і тільки під час перевірки ТВО у жовтні 2016 року підтвер-

джуючих документів це було виявлено; 

- 62 % (відбулося збільшення на 3% у порівнянні з минулим роком) складають випус-

кники 9-х класів, які продовжили навчання у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закла-

дів, що говорить про недостатність роботи ЗНЗ із збереження контингенту учнів; 

- 27% (збільшення на 4%) складають випускники 9-х класів, які продовжили навчання 

у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації; 

- 10% (відбулося зменшення на 4%) продовжили навчання у ПТНЗ. Це той контингент 

учнів, які б могли продовжити навчатись при ЗНЗ та відвідувати МНВК або навчатись у 

структурному підрозділ ЗНВК ТП – ВЗОШ № 20 та отримувати спеціальність при ЗВПУ, з 

яким плідно співпрацює заклад. Необхідно зменшити кількість учнів даної категорії, а керів-

никам закладів сприяти в даному питанні. 

- 0,22% навчаються у вечірніх ЗОШ. 

- 0,78% виїхали за межі країни для продовження навчання. 

- 100% випускників пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування та діти-інваліди) продовжують навчання. 

При перевірці підтверджуючих документів виявилось, що попередня інформація, на-

дана закладами станом на 05.09.2016 року різниться з інформацією, яка надана 05.10.2016. 

Це говорить про неякісну роботу класних керівників щодо збору інформації про подальше 

працевлаштування учнів (зміни відбулись у ЗНЗ № 8, 14, 70, 80, 110). 

Слід зазначити, що не змогли зберегти контингент учнів 10-го в ЗОШ №83 в 

2016/2017 навчальному році. Так, станом на 01.09.2016 було 14 осіб, а станом на 01.12.2016 

тільки 8. Не відкрито 10-ті класи у ЗОШ № 14, 17 та 90. 

Дані щорічного моніторингу щодо продовження навчання випускниками 11-х класів 

свідчать про наступне: 

- 70% (кількість збільшилась на 11%) складають випускники 11-х класів, які продов-

жили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації. У середньому по райо-

ну 49% випускників продовжили навчання за рахунок бюджетних коштів. 
- 10% (на 3,9 менше, ніж в минулому році) продовжили навчання у ВНЗ І-ІІ рівня ак-

редитації; 

- 8% (стабільно) навчаються у ПТНЗ. 
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- 8% (на відміну з минулорічним збільшення на 6%) обрали навчання за кордоном. 

- 1% отримують спеціальність на курсах. 

- 8% не навчаються і не працюють. 

- 82% випускників пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування та діти-інваліди) продовжують навчання. 12% (2 випускника) працевлаштовані, 1 

– підготовка до параолімпіади, дівчина є штатним членом збірної команди України з парао-

лімпійських ігор. 

Проаналізував поглиблене вивчення окремих предметів за минулий рік (до уваги бра-

лись тільки предмети, які вивчались поглиблено в 11-му класі, не враховувались групи, у 

яких поглиблено вивчались окремі предмети), маємо наступні результати вступу на факуль-

тети (взяті також схожі спеціальності): 

 

 6 7 8 23 38 80 88 84 97 103 107 110 

Кількість  

випускників 
44 62 31 46 43 14 27 28 28 58 56 22 

Українська 

мова 

- - - 23 

бю-

джет 

50% 

21 

бю-

джет 

49% 

- - 10 

бю-

джет 

36% 

10 

бю-

джет 

36% 

- 34 

бю-

джет 

61% 

7 

бю-

джет 

32% 

2 

без-

по-

сер. 

9% 

Іноземна 

мова 

3 

7% 

24 

39% 

9 

29% 

- - - 5 

19% 

- - 21 

36% 

16 

29% 

- 

Математика 19 

43% 

25 

40% 

- - - - - - -  20 

36% 

- 

Біологія/ 

хімія 

9 

21% 

- - - - - - - -  - - 

Історія 5 

11% 

- - 2 

4% 

- - - - - 2 

2% 

7 

13% 

- 

Інформати-

ка 

- - 2 

7% 

- - 0% - - - - - - 

Право - - - - 2 

4% 

- - - - - - - 

Відсоток 

використан-

ня профілю 

82% 79% 36% 54% 53% 0% 19% 36% 36% 38% 78% 

 

32% 

 

Відповідно до даних таблиці ефективно працюють з вибором профілю навчальні за-

клади №6, 7, 107. Слід зазначити, що профіль «українська мова» аналізувався з точки зору 

необхідності української мови при здачі ЗНО та бралась кількість випускників, які навчають-

ся на бюджеті. Обрали ж спеціальність за цим профілем тільки 2 учнів ЗНВОК №110.  

Навчальними закладами проаналізоване охоплення навчанням дітей у мікрорайоні за-

кладу.  

За період проведення Місячника навчальними закладами виявлені учні, які не присту-

пили до навчання протягом 10 днів. Це учні ЗОШ №80, ЗОШ №90, ЗОШ №97 та НВК ТП. 

У цей період за ініціативою відділу по Комунарському району С(у)СД соціальні педа-

гоги закладів освіти разом із піклувальниками взяли участь в інформаційній нараді щодо за-
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хисту прав та інтересів підопічних дітей, окремо із соціальними педагогами опрацьовані пи-

тання соціального захисту дітей та підлітків.   

На виконання діючих законодавчих та освітніх нормативних документів України, 

Конституції України, Закону України «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту»,  «Про охо-

рону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», актів Президента України, Кабіне-

ту Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України вся діяльність навчальних 

закладів спрямовується на забезпечення прав вихованців на позашкільну освіту, організацію 

їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у закладі, на-

уково-методичної роботи з педкадрами, співпрацю освітнього закладу із сім’єю, загальноос-

вітніми та позашкільними навчальними закладами з метою розвитку особистості школярів. 

У загальноосвітніх навчальних закладах Комунарського району працюють, станом на 

05.09.2016 відповідно до звіту ЗНЗ-1, 134 гуртка (на 10% більше, ніж у минулому році), в 

яких задіяно 2378 учнів (на 5% менше, ніж у минулому році). Крім того, в районі діє СТК 

«Едельвейс» при ЗНВК ТП, який організовує спортивно-туристську роботу з учнями району. 

Збережено гурткову роботу в усіх навчальних закладах. З метою більшого охоплення учнів 

позашкільною освітою, для превентивної роботи, навчальні заклади організовують на своїй 

базі роботу ЦМШ Комунарського району, ДЮСШ № 3, 4, 10, 12, «Металург», «Космос», 

«Орбіта», «Локомотив», ЗЦКВПВ «Школа Джур» та інших (всього разом із шкільними гурт-

ками 239, у яких задіяно 5087 учнів, що складає 41% від загальної кількості учнів).  
 

Кількість гуртків та задіяність учнів 

 

Напрямок Кількість гуртків ЗНЗ Кількість дітей 

художньо-

естетичний 

38 №№ 6, 7, 8, 23, 38, НВК ТП, 

80, 84, 88, 90, 97, 103, 107, 110  

750 

фізкультурно-

спортивний 

23 №№ 6, 7, 8, 23, 38, НВК ТП, 

83, 84, 103, 107 

326 

туристсько-

краєзнавчий 

12 №№ 23, НВК ТП, 83, 103, 110 366 

науково-

технічний 

29 №№ 6, 7, 8, 23,  38,  НВК ТП, 

80, 97, 103, 107, 110 

406 

еколого-

натуралістичний 

1 НВК ТП 15 

інші 31 №№ 6, 7, 14, 17, 23, 38, НВК 

ТП, 80, 83, 84, 88, 90, 97, 103, 

107 

515 

 

Пріоритетними напрямками залишається художньо-естетичний і, на відміну від мину-

лого року, популярністю користуються гуртки науково-технічного напрямку, що свідчить 

про правильність заповнення звіту в частині визначення напрямків роботи гуртків. 

Чисельність учнів навчальних закладів району, які здобувають позашкільну освіту 

складає 4319 дітей (40% від загальної чисельності). А всього в районі здобувають позашкіль-

ну освіту в позаурочний час 6985 учнів (65% від загальної кількості учнів). 

Взагалі гурткова робота в усіх закладах здійснюється на основі Типових програм Мі-

ністерства освіти і науки України. Рішення про відкриття гуртків ухвалюється навчальними 

закладами на основі діагностування, виходячи з матеріально-технічної бази та закріплюється 

рішенням педагогічної ради, відповідно до наказу ТВО від 13.11.2015 року №447/р «Про 

стан і розвиток гуртків у навчальних закладах Комунарського району» (ЗНЗ №7, 23, 38, 80, 

88, 97, 103), наради при директорові (№14), наказів про відкриття (№6, 17, НВК ТП, 90). Інші 

навчальні заклади не надали інформації щодо даного питання. 
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До роботи гуртків залучаються діти, які перебувають на внутрішкільному обліку, діти 

соціально незахищених категорій, які визначаються відповідно до соціального паспорта за-

кладу. В середньому по району охоплено гуртковою роботою 80% дітей таких категорій. На-

вчальні заклади намагаються залучити якомога більший відсоток учнів даної категорії, але не 

всі діти можуть відвідувати гуртки та секції, оскільки мають медичні протипоказання.  

На виконання розпорядження Запорізького міського голови від 25.04.2017 року «Про 

затвердження Положення про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста», рішення Запорізької міської ради від 

28.04.2017 року №241 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 ро-

ку», відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 11.05.2017 

року № 235/р «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року», з метою 

належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії в поточному році на базі 7 

шкіл розпочали роботу пришкільні табори відпочинку: «Калейдоскоп» ЗОШ №23, «Світля-

чок» ЗОШ №38, «Джерело» ЗНВК ТП, «Веселка» ЗОШ №84, «Сонечко» ЗОШ №88, «Мрія» 

ЗОШ №97, «Сонячний» ЗНВОК №110, які відвідали 390 дітей з навчальних закладів Кому-

нарського району. Ці навчальні заклади доклали багато зусиль для того, щоб дозвілля дітей 

було цікавим. Кожен день проводились музичні години, виховні та фізкультурно-оздоровчі 

заходи, на базі шкіл працювали гуртки Центру молоді та школярів, пришкільні табори пос-

тійно співпрацювали з бібліотеками району та забезпечили участь у проекті загальнонаціо-

нального значення «Мовний табір» із впровадження нового формату вивчення іноземних мов 

школярами.  

Продовжили цікавий експеримент навчальні заклади №7 (спеціалізована школа з пог-

либленим вивченням англійської мови) та №84 (загальноосвітня школа, на базі якої функціо-

нує пришкільний табір). Вони об’єднали свої зусилля для того, щоб учасники табору весело 

провели час, поєднали приємне з корисним.  

Під час перевірки готовності пришкільних таборів комісією встановлено, що заклади 

готові до прийняття дітей. У наявності необхідні нормативні документи для функціонування 

пришкільного табору денного перебування. Всі посадові інструкції відповідають функціона-

льним обов’язкам педагогів і затверджені наказом. Працівники табору ознайомлені з посадо-

вими інструкціями, про що свідчить наявність підписів. Планування виховної роботи здійс-

нюється відповідно до інтересів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку та стану здоров’я. 

Одним із пріоритетних напрямів є організація практичних занять з іноземної мови. В наявно-

сті методичні розробки попередніх років: сценарії виховних заходів, рекомендації щодо ор-

ганізації виховної роботи у таборі та загонах. Для забезпечення повноцінного відпочинку ді-

тей, задоволення їх потреб і інтересів в приміщенні табору створено належні умови: ігрова 

кімната, спортивний майданчик, технічні засоби навчання. На базі таборів працювали гуртки 

Комунарського центру молоді та школярів. Адміністрацією закладів вжито певних заходів  

щодо створення матеріально-технічних умов для організації харчування учнів в пришкіль-

ному таборі. У цьому році підготовча робота навчальними закладами проведена, як і в мину-

лому році, якісно, всі бажаючі отримали пільгові місця.  

У пришкільних таборах відпочивали діти пільгових категорій: 

діти-сироти – 1; 

діти, позбавлені батьківського піклування – 5; 

діти з малозабезпечених сімей – 9; 

діти з багатодітних сімей – 3; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 14. 

Для роботи пришкільних таборів використовувалися ігрові кімнати, приміщення для 

занять гуртків, спальні кімнати для денного відпочинку дітей, медичні кабінети шкіл, спор-

тивні зали, харчоблоки, бібліотеки, санвузли та умивальники. 
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Режим дня в таборах розроблений відповідно до гігієнічних вимог, які пред’являються 

СЕС. Режим передбачає максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, проведення 

оздоровчих фізкультурних та культурних заходів, організацію ігор і та ін. (згідно планів ро-

боти). Кожен табір має власний план діяльності. Три з сімох таборів мовні. Кожен день від-

починку було сплановано за окремою темою: День України, День хліба, День гумору, День 

фантазерів, День здоров’я, День вишиванки та інші. Школярі відвідували вокальні гуртки, 

гурток авіамоделювання, гурток виготовлення сувенірів, гурток комп'ютерної графіки, гурт-

ки англійської мови. На базі таборів проведено майстер класи: «Голуб миру», «Я навчу тебе 

гарно вдягатись» моделей одягу з підручних матеріалів, «З Україною в серці» виготовлення 

квіткових композицій. Майже кожного дня проводились конкурси: талантів, веселі старти, 

малюнки на асфальті «Веселковий світ дитинства», конкурс до дня хліба «Як приходить 

хліб», квести «Подорожуємо Європою», «Щоб не трапилося біди, правил дорожніх дотри-

муйся завжди». Дуже цікавою для дітей була зустріч табору «Сонечко» з шефами: військо-

вою частиною № 3033. А представниками патрульної поліції, проведено тренінг «Безпека на 

дорозі – безпека життя». Неодноразово до таборів запрошувались з виставами артисти театру 

ім. Магара. Пришкільні табори відпочинку тісно співпрацювали із позашкільними навчаль-

ними закладами, відповідно до спільного плану заходів на період відпочинку дітей. 

Особлива увага з боку начальників таборів та вихователів приділялася роботі щодо 

забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час перебування у таборі: були проведені ін-

структажі та видані відповідні накази про відповідальність педагогічних працівників за збе-

реження життя і здоров’я дітей під час відпочинку та оздоровлення. 

З першого дня перебування в оздоровчому закладі діти пройшли медичний огляд 

(оформлені листи здоров’я), ознайомилися з правилами внутрішнього розпорядку, поведінки 

в приміщенні та на вулиці тощо.  

Отже, слід зазначити, що педагогічні та медичні працівники таборів Комунарського 

району своїми спільними зусиллями сприяли організації якісного, здорового та змістовного 

проведення відпочинку дітей. 

З початку 2017 року відділом освіти для оздоровлення та відпочинку було направлено 

в позаміські дитячі табори 506 дітей. Починаючи з весни дітей приймали ДПУ МДЦ «Артек» 

м. Київ (7 дітей) та ДП «УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса (21 дитину). 

Влітку для відвідування дитячих таборів були виділені кошти з обласного та міського 

бюджетів. За рахунок обласного бюджету, діти направлялися до ДЗОВ «Меотіда» м. При-

морськ, «Лісова пісня» с. Богатир, «Весна» с. Новопетрівка Бердянського району. Впродовж 

літа за рахунок обласного бюджету 182 дитини отримали безкоштовні путівки. 

За рахунок бюджету міста дітей направляли до ДЗОВ «Меотіда» м. Приморськ, «Фа-

кел» та «Аіст» м. Бердянськ, «Одісей» пгт. Кирилівка. Всього 296 дітей отримали можли-

вість відвідати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за кошти бюджету міста. 

У ДЗОВ отримали путівки діти пільгових категорій: 

діти-сироти – 11; 

діти, позбавлені батьківського піклування – 45; 

діти осіб, що загинули в зоні АТО – 3;  

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 95; 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 61; 

діти-інваліди – 18; 

діти з багатодітних сімей – 144 ; 

          діти з малозабезпечених сімей – 41; 

діти, батьки яких загинули на виробництві – 1; 

діти які перебувають на диспансерному обліку – 44; 

талановиті та обдаровані діти – 15; 

діти працівників бюджетної сфери – 12; 
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діти одиноких матерів – 16. 

На виконання вимог ст. 4 Закону України «Про охорону дитинства» в частині забез-

печення належних умов для охорони здоров'я, ст. 56 Закону України «Про освіту» в частині 

профілактики шкідливих звичок, Декларації прав дитини, посилаючись на положення Декла-

рації про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту та благополуччя дітей, від-

повідно до наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 

16.05.2016  № 316/р «Щодо профілактики шкідливих звичок серед школярів, учнівської мо-

лоді», наказу ТВО Комунарського району від 20.05.2016 №256/р «Про профілактику шкідли-

вих звичок серед школярів, учнівської молоді», з метою надання підліткам сучасних знань 

щодо вироблення відповідного ставлення до власного здоров'я та усвідомлення його цінної 

значущості, а також формування засад здорового способу життя, негативного ставлення до 

шкідливих звичок, посилення ефективності механізмів їх подолання навчальними закладами 

району продовжена профілактична робота серед учнівської молоді, дітей.  

Так, закладами проводяться профілактично-оздоровчі, валеологічні, спортивно-

оздоровчі заходи. До відома батьків доводиться інформації про спортивні секції в школі (по-

чаток навчального року); проведення днів здоров'я (протягом навчального року); організацію 

зарядок та «фізкультхвилинок» на уроках (протягом навчального року); спільно з батьками 

проводяться спортивні ігри (протягом навчального року). Класні керівники працюють у тіс-

ному контакті з медичним працівником і вчителями фізичної культури (протягом навчально-

го року) тощо. Робота закладів направлена на усвідомлення того, що альтернативного шляху 

збереження та поліпшення здоров’я, крім впровадження здорового способу життя, не існує. 

Закладами забезпечується проведення медичних лекторіїв (тематичних лекцій для уч-

нів старших класів), профілактичних лекцій медичними працівниками, працівниками держа-

вних та громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілактику шкідливих 

звичок та формування засад здорового способу життя серед учнівської молоді (КЗ «Облас-

ний клінічний наркодиспансер», Центр «Анти-СНІД», БФ «Сподівання», Клініка дружня до 

молоді та інші). До річного планування роботи включена тематика лекцій, запропонована 

Клінікою дружньої до молоді (Дитячої лікарні №1): 

  

№з/п Тема Клас 

1. Презентація КДМ 7, 8, 9, 10, 11 

2. Статеве дозрівання підлітків 7, 8, 9 (хлопчики та дівчата окре-

мо)  

3. Ризики раннього початку статевих відносин. 9, 10, 11 

4. ВІЛ та бар’єрна  контрацепція 9, 10, 11 

5. ВІЛ та туберкульоз 9, 10, 11 

6. ПАВ: міфи та реальність. 8, 9, 10, 11 

7. Методи контрацепції: медичні та психологіч-

ні аспекти. 

11(хлопчики та дівчата окремо) 

8. Інфекції, що передаються статевим шляхом 10,11 

9. Уміння сказати «Ні» 9,10, 11 

10. Основи дієтології: правильне та збалансоване 

харчування. Запобігання анорексії. 

8,9,10,11 (дівчата) 

 

Заклади запрошують для проведення профілактичної роботи щодо попередження ди-

тячої бездоглядності, залучаючи фахівців служби (управління) у справах дітей, спільно з 

працівниками правоохоронних органів забезпечується проведення роботи з правової освіти 

серед учнів, їхніх батьків, зокрема висвітлюється питання кримінальної відповідальності за 

зберігання, збут та перевезення наркотичних та психотропних речовин. 
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У канікулярний період проводиться робота щодо організації змістовного дозвілля уч-

нівської молоді шляхом залучення до участі в гуртках ЗНЗ та ПНЗ, а влітку до пришкільних 

таборів денного перебування. 

Охоплено пільговим харчуванням: 

Всього – 5467,з них: 

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних 

класах – 128; 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 86; 

діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 112;  

діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та діти із 

сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції)», які мають ві-

дповідні документи – 177; 

діти, які потрапили у складні життєві умови – 6 (всі діти стоять на обліку в С(у)СД, як 

діти, які опинились у складиних життєвих обставинах); 

учні 1-4-х класів – 4910; 

діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1; 

діти, які відвідують групи  продовженого дня та за рішенням педагогічної ради звіль-

нені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за списком): 10% - у повному 

обсязі – 47; 15% - на половину вартості – 0. 

Вартість гарячого харчування на початок 2016/2017 н.р. учня 1-4-го класу складала 6 

грн. 30 коп., учня, який забезпечується пільгами, - 14 грн. 10 коп. 

Протягом року змінені вартісні показники харчування. Так, з січня 2017 року визна-

чені та затверджені наступні граничні вартісні показники: 

- 1-4 кл., які користуються пільгами – 19,23 грн. Сніданок – 7,63 грн. (випічка та третя 

страва). Обід 11,60 грн. (перша страва з хлібом, друга та третя страви) 

- Харчування учнів 5-11-х класів, які користуються пільгами – 25,60 грн. (перша страва 

з хлібом, друга, третя, випічка). 

Дана інформація оприлюднюється на інформаційних стендах, ознайомлюються бать-

ки. Навчальні заклади виконували поставлені завдання:  

- Забезпечували неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо 

організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

- Створювали необхідні матеріально-технічні, санітарні умови для організації 

харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

- Забезпечували постійний дієвий контроль за станом виконання відповідних до-

говорів про закупівлю послуг за державні кошти, дотриманням вимог щодо на-

дання послуг з харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Забезпечували контроль реалізації страв та продуктів харчування у шкільних 

буфетах у відповідності до асортименту буфетної продукції, затвердженого 

Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання зага-

льноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

(додаток 9), погодженого державною санітарно-епідеміологічною службою. 

З метою контролю за організацією харчування працювала постійно діюча комісія те-

риторіального відділу освіти. Неодноразово здійснювались перевірки закладів з даного пи-

тання. Матеріали узагальнювались актами. 

Протягом року працювала комісія територіального відділу освіти з надання пільгового 

харчування дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. 

Протягом 2016-2017 року закладами освіти взято участь у наступних волонтерських 

акціях: 



 

 

22 
 

- Благодійна акція «Добро жменями» зі збору пластикових кришечок для проте-

зування воїнів», яка організована Запорізькою молодіжною громадською організацією «Небо 

без кордонів». 

- «Валентинка для бійця АТО» за сприянням благодійного фонду «Лебедія». 

- «Великодній кошик солдату» за сприянням Комітету волонтерів при облдер-

жадміністрації. 

- Участь у XI Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця», з метою збору 

коштів для придбання медичного обладнання для новонароджених дітей. 

- «Валентинка для бійця АТО» за сприянням благодійного фонду «Лебедія». 

- «Великодній кошик солдату» за сприянням Комітету волонтерів при облдер-

жадміністрації. 

- «Благодійність замість квітів» за сприянням благодійного фонду «Таблеточки». 

- Участь в обласному благодійному телемарафоні до дня захисника України та 

Дня Збройних Сил України зі збору коштів (який триває й надалі). 

Крім того, заклади освіти самостійно організовують волонтерську роботу. Збирають 

для воїнів АТО продукти харчування, питну воду, теплі речі та одяг, дитячі малюнки, листів-

ки та поробки, виготовлення маскувальних сіток, участь та організація концертів для в/ч 

3033, 55-ї артбригади, 9-го полку спеціального призначення Нацгвардії України. «Людя-

ність» (шкільна акція) допомога ветеранам педагогічної праці, «Оберіг для захисника». 

Участь в акціях волонтерства у 2016 році. 

У рамках акції «Допоможи солдату», на підтримку воїнів-захисників, в дошкільному 

навчальному закладі було проведено Новорічно-різдвяні Посиденьки «Ходить селом коля-

да», під час яких батьки зібрали кошти на придбання бензопили для бійців 55-ї бригади ВСУ 

(ДНЗ №274). 

У рамках акції «Великодній кошик солдату», на підтримку звернення громадського 

волонтерського комітету при облдержадміністрації та з метою необхідності гідного приві-

тання воїнів-захисників із Великоднем, підняття бойового духу, висловлення подяки за їх 

мужність та героїзм – малятами міста Запоріжжя ДНЗ № 274 “Зайчатко” та їх батьками були 

зібрані “Великодні кошики” з гостинцями, вітальними листівками, дитячими малюнками то-

що. А також дошкільнята приготували колективне відеопривітання нашим воїнам напередо-

дні світлого свята, яке нас об’єднує, вселяє надію на мир, спокій, процвітання нашої рідної 

країни. Подарунки прийняли волонтери-координатори Коваленко Дана та Старцев Геннадій. 

У травні 2017 року на прохання заступника директора БО БФ «Майбутнє Запоріжжя» 

Галини Гончаренко педагогічним колективом ДНЗ №274 було спечено для воїнів-захисників 

300 пиріжків. 

Не забувають заклади й про дітей-інвалідів, людей похилого віку, дітей з дому малят-

ка «Сонечко». Слід відзначити, що до роботи залучені не тільки діти, педагоги, а й батьки ді-

тей. 

За сприянням ПО "БФ Карітас Запоріжжя" ЦРД «Веселка» організовує наступні на-

прями волонтерської діяльності: 

- проведення інтеграційних заходів для сімей ВПО та сімей місцевої спільнот;  

- психологічна підтримка воїнів АТО. 

У тісній співпраці організовано роботу зі Спілкою Червоного Хреста України, місь-

кою спілкою інвалідів, дому малятка «Сонечко», волонтери із історико-культурного компле-

ксу «Запорозька Січ». 

Але діти не тільки займаються волонтерством, а й навчаються це робити. Так, троє 

учнів ЗОШ №84 взяли участь у тренінгу «Ти можеш більше», під час якого члени вищеза-

значеної організації розкрили секрети створення благодійних заходів. 
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За сприянням учнівського самоврядування в школах організовано діяльність волонте-

рів-шефів 5-8-х класів з учнями початкової школи. Продовжено роботу шкільної служби по-

розуміння відповідно до розробленого Положення та кризової служби при школі. 

Активними учасниками волонтерського руху району є ДНЗ № 28, 129, 166, 188, 199, 

274, ЦРД «Веселка», ЗНЗ № 6, 7, 14, 17, 23, 80, 83, 84, 88, 97, 103, 107. 

Щорічно в закладах освіти району проводиться моніторинг стану здоров’я учнів. За 

результатами щорічного моніторингу стану здоров’я  учнів навчальних закладів району за-

лишається сталою тенденція до погіршення стану здоров’я школярів. Водночас, за результа-

тами моніторингу спостерігається позитивна динаміка за деякими показниками (в порівнянні 

з 2016 роком): 

- зросла частка здорових школярів на 2,76% та складає 27,09%; 

- зменшилась частка учнів з органічними захворюваннями ЦНС на 2,77%, з захво-

рюваннями ССН на 4% та хворих на бронхіальну астму 4,17%. 

Але слід зазначити і про показники, які залишаються незмінно високими: 

- показники захворюваності школярів  - 129,5 (зросли на 5,4%); 

- показники захворювань опорно-рухового апарату – 37,5 % (>0,75%) та захворю-

вання органів зору – 18,5% (>0,71%); 

- зросли показники функціональних захворювань ЦНС, показники захворювань 

нирок, на цукровий діабет та виразкову хворобу. 

У складі захворювань опорно-рухового апарату зросла частка учнів зі сколіозами ІІ-ІІІ 

ступеня на 1,5%.  

 Частка учнів із захворюваннями органів зору складає 18,5%, в тому числі щороку 

зростає кількість учнів, у яких знижується зір (1334 учні – 13%).  

Районні показники захворювань органів зору, органів дихання, захворювань опорно-

рухового апарату та ендокринної системи перевищують середнє значення показників захво-

рюваності по місту. 

Слід відмітити позитивну динаміку за результатами районного моніторингу: протягом 

3-х років зменшується кількість учнів, зарахованих до спеціальної медичної групи здоров’я 

для занять на уроках фізичної культури (на 0,89%) та збільшилась кількість дітей, зарахова-

них до підготовчої (на 2,77%) медичної групи здоров’я. Спостерігається зменшення учнів, 

які звільнені від занять фізичної культури на 0,13%. 

На постійному контролі знаходиться стан проходження учнями обов’язкових профі-

лактичних оглядів протягом року на базі лікувально-профілактичних закладів району. Про-

ведена значна робота з профілактики захворювань на туберкульоз, ентеробіоз, грип, гострих 

респіраторних захворювань, онкологічних захворювань, захворювань опорно-рухового апа-

рату тощо. 

В загальноосвітніх навчальних закладах медичними працівниками забезпечується ме-

дичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу.  

В навчальних закладах організований медико-педагогічний контроль за фізичним ви-

хованням учнів, який здійснюють адміністрація навчального закладу, медичні працівники та 

класні керівники.  

Загальноосвітні навчальні заклади працюють згідно з погодженим відділом освіти та 

державною санітарно-епідеміологічною службою режимом роботи.  

Територіальним відділом освіти проводиться систематична, цілеспрямована робота 

щодо реалізації кадрової політики відповідно до  нормативних документів, чинного трудово-

го законодавства.  

На початок 2016/2017 навчального року  всі навчальні заклади району було забезпе-

чено педагогічними працівниками в повному обсязі. Однак, спостерігається тенденція змен-

шення педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів з фаховою освітою в 

зв’язку з незначною кількістю випускників вищих навчальних закладів відповідного спряму-
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вання і, відповідно, збільшення працівників з іншою педагогічною освітою на посадах вихо-

вателів ДНЗ.  

У 2016/2017 навчальному році продовжено роботу по формуванню резерву керівних 

кадрів закладів освіти Комунарського району, сформовано списки кандидатів на зарахування 

до кадрового резерву на посади керівників та заступників керівників закладів освіти району.  

Також, сформовано резерв на заміщення посад осіб місцевого самоврядування територіаль-

ного відділу освіти Комунарського району, здійснено підготовку матеріалів до атестації та 

щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування. 

Відповідно до ч. 4 ст. 54 Закону України «Про освіту», ч.1 ст. 27 Закону України «Про 

загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового поло-

ження про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06.10.2010 року №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 р. № 1255/18550 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки Укра-

їни від 20.12.2011 року №1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і на-

уки України від 08.08.2013 №1135, на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорі-

зької міської ради від 16.09.2016 №581к/тр «Про атестацію педагогічних працівників установ 

та закладів м. Запоріжжя в 2016/2017 навчальному році», з метою активізації творчої профе-

сійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання якісної роботи, підвищення соціа-

льного захисту, в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району проведена фа-

хова атестація педагогічних працівників. 

Територіальним відділом освіти Комунарського району створена атестаційна комісія, 

склад та графік роботи якої затверджені наказом від 16.09.2016 року №403/р «Про атестацію 

педагогічних працівників закладів освіти Комунарського району в 2016/2017 навчальному 

році». З метою організованого проходження атестаційного періоду, у вересні перевірені спи-

ски працівників, які планувались на атестацію у поточному році з врахуванням бажань пра-

цівників щодо підвищення кваліфікації. Перевірці підлягали терміни проходження поперед-

ньої атестації та її наслідки; своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації, від-

повідність кваліфікаційних категорій стажу педагогічної роботи, освіти. Підсумки перевірки 

проаналізовані та своєчасно скореговані індивідуально із заступниками директорів, які від-

повідають за атестацію в закладах. 

На засіданні атестаційної комісії ТВО від 19.10.2016 року, протоколом № 2 затвер-

джені списки працівників, які атестуватимуться у поточному навчальному році, прийнято 

рішення щодо можливості позачергової атестації педагогічних працівників, згідно п 4.18 Ти-

пового положення. Працівники, які атестувались були ознайомленні з графіком проведення 

атестації атестаційною комісією ІІ рівня під особистий підпис, згідно з п.3.2 Типового поло-

ження. Також, за педагогічними працівниками, які працюють в закладах, в яких не створені 

атестаційні комісії і які атестувалися, були закріплені члени атестаційної комісії ІІ рівня те-

риторіального відділу освіти. 

За заявою працівників, рішенням атестаційної комісії 19.10.2016 року, протокол № 2 

(наказ територіального відділу освіти Комунарського району від 19.10.2016 № 739 к/тр «Про 

затвердження списків працівників, які атестуються комісією ІІ рівня у 2016/2017 навчально-

му році та продовження строків атестації»), відповідно п. 3.20 Типового положення про атес-

тацію педагогічних працівників, відстрочений строк атестації Шахаровій Олесі Олександрів-

ні, соціального педагога КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомо-

ги» ЗОР у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі, згідно п. 3.21 Типового поло-

ження про атестацію, на підставі заяви від 29.08.2016 року та продовжений строк атестації та 

рішення атестаційної комісії від 06.03.2012 року про присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєного педагогічного звання «ста-

рший викладач» Мелах Цвітані Володимирівні, вчителю української мови та літератури За-

порізького навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 Запорізької міської ради За-
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порізької області, в зв’язку з переходом у рік проведення чергової атестації до іншого навча-

льного закладу, на один рік до 10 квітня 2018 року. 

Проведений ряд консультацій для відповідальних за атестацію в загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах Комунарського району, та закладах охорони здоров’я, в 

яких є педагогічні працівники, які відповідно п. 2.11 Типового положення, щодо правильнос-

ті оформлення атестаційних листів відповідно до документів первинного обліку кадрів (ко-

пій документів про освіту, посвідчень про курси підвищення кваліфікації), характеристик. 

Під час засідання атестаційної комісії перевірені атестаційні документи педагогічних праців-

ників. Протягом року змінений склад атестаційної комісії у зв’язку зі звільненням працівни-

ків. 

У 2016/2017 навчальному році закладами освіти атестовано 233 педагогічних праців-

ника, з них: 89 працівника дошкільних навчальних закладів та 144 – загальноосвітніх навча-

льних закладів. 

Комісією ІІ рівня атестовано 145 працівників, включаючи заступників директорів та 

педагогічних працівників закладів охорони здоров’я та КУ «Запорізький обласний спеціалі-

зований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради. 

Атестація педагогічних працівників розпочалася з 15 березня 2017 року відповідно 

п.3.3 Типового положення про атестацію та закінчилася до 1 квітня 2017 року для атестацій-

них комісій І рівня та до 10 квітня – атестаційної комісії територіального відділу освіти Ко-

мунарського району.  

2016/2017 навчального року було атестовано позачергово комісією ІІ рівня територіа-

льного відділу освіти 6 педагогічних працівників та 7 педагогічних працівників комісією І 

рівня. Всі працівники, які атестувались позачергово, надали до атестаційної комісії особисті 

заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії. Фактів позачергової атестації 

за поданням адміністрації у разі зниження працівником рівня професійної діяльності не було. 

В 2016/2017 навчальному році за результатами роботи атестаційної комісії ІІ рівня 

присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 27 педагогічним працівни-

кам. 6 педагогічним працівникам присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», «керів-

ник гуртка-методист» - 1, «старший учитель» - 16, 4 – педагогічне звання «вихователь-

методист» та 5 – «старший вихователь». 

Підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 3, «спеціаліст 

вищої категорії» - 82 працівника та педагогічні звання «учитель-методист» - 27, «вихователь-

методист» - 9, «практичний психолог-методист» - 1, «старший учитель» - 22, «старший вихо-

ватель» - 2. Крім того, у відповідності з п. 2.11 Типового положення, атестаційною комісією 

територіального відділу освіти Комунарського району, атестовано на присвоєння та відпові-

дність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням 6 педагогіч-

них працівників закладів охорони здоров’я та КУ «Запорізький обласний спеціалізований 

будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради. 

На останньому засіданні атестаційної комісії розглянули та затвердили цифрові пока-

зники по Комунарському району за підсумками атестації 2016/2017 навчального року. 

З метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних за-

кладів та рівня їх професійної компетентності й фахової майстерності та відповідно змін, 

внесених до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказом Мініс-

терства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, 2016/2017 навчального року комісією 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради атестовано на відповідність займаній 

посаді 20 керівників навчальних закладів (№ 7, 23, 38, 80, 97, 110 та ДНЗ № 21, ЦРД «Весел-

ка», 90, 105, 129, 172, 199, 219, 227, 274, 285, 290, 293, 295) та на відповідність займаній по-

саді заступника керівника 16 заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів 

освіти № 14, 17, 23, 80, 97, 103, 107, 110. Комісією департаменту освіти і науки Запорізької 
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міської ради рекомендовано за результатами атестації призначити на посади керівників на-

вчальних закладів №8 та 90. 

Під час атестаційного періоду скарг на неправомірні дії адміністрації закладів освіти 

та оскаржень рішень атестаційної комісії не було. Але поряд із цим слід зазначити, що під 

час перевірки атестаційних документів працівників були виявлені наступні типові порушен-

ня:  

- вживання застарілої назви територіального відділу освіти; 

- недостовірні дані щодо стажу роботи працівника на посаді та загального педагогі-

чного стажу; 

- зазначення неповних даних про освітній рівень працівника, який атестується; 

- початок атестації працівників до 15 березня, що порушує п. 3.3 Типового поло-

ження про атестацію; 

- неповна назва навчального закладу (повинна співпадати з Уставом); 

- атестація працівника, який суміщає педагогічні посади, не з кожної із займаних 

посад (викладання предметів), а з усіх зразу (порушує п.3.23 Типового положення про атес-

тацію); 

- невчасне подання атестаційних матеріалів. 

Безпосередньо атестаційна комісія ІІ рівня зазначає типові недоліки, які виявлені під 

час атестації: 

- працівники, які атестуються, на низькому рівні володіють українською мовою; 

- працівники, які атестуються не знають кваліфікаційних вимог до категорії, звань, 

на які атестуються; 

- працівники, які атестуються, не знають посадових обов’язків, не знають законода-

ства України, яке регламентує роботу ЗНЗ, ДНЗ. 

Крім того, атестаційна комісія рекомендувала керівникам закладів освіти здійснювати 

заходи щодо підвищення освітнього рівня працівників у зв’язку із тим, що 20% працівників, 

які атестуються мають середню спеціальну освіту та підвищують свою кваліфікаційну кате-

горію через присвоєння педагогічних звань, а також розглянути питання щодо створення ек-

спертних груп для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівни-

ків (відповідно до п.2.15 Типового положення). 

Методична робота РМК у 2016/2017 навчальному році здійснювалась виходячи з мі-

ської та районної методичної теми згідно наказу ТВО Комунарського району від 16.09.2016 

№ 402/р, річного плану роботи та основних пріоритетних напрямків роботи. 

В районі  працюють РМЦ вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів по-

чаткової ланки та вчителів-предметників та класних керівників.  

На початку року було здійснено перевірку планів роботи МО та керівників РМЦ, які 

були складено з урахуванням районної методичної теми та пріоритетних напрямків роботи 

ТВО. Про якість планування методистами були розроблені рекомендації, які надано керівни-

кам РМЦ. На нараді з керівниками РМЦ було погоджено циклограми роботи з керівниками 

МО, методи та форми роботи з педагогічними працівниками, в тому числі з молодими педа-

гогами. Було проведено оновлення банку даних вчителів, вихователів, молодих педагогів ра-

йону, педагогів, що атестуються. Також проведено індивідуальні консультації керівників МО 

району, надання адресної допомоги в плануванні, корекція планів роботи МО.  

Проведено по 4 запланованих засідання з керівниками РМЦ та МО, на яких розгляда-

лися планування роботи РМЦ на 2016/2017 н.р., питання, що розглядалися: основні напрям-

ки діяльності РМЦ на 2016/2017 н.р., ознайомлення з нормативно-правовими документами, 

які регламентують роботу вчителів на новий 2016/2017 н.р., методичні рекомендації НМЦ, 

ЗОІППО щодо основних орієнтирів розвитку системи освіти області, планування роботи 

РМЦ на 2016/2017 н.р. У формі майстер-класів, педагогічних читань, круглих столів педаго-
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гічні працівники здійснювали обмін досвідом. Проводилося інформування керівників РМЦ 

про організацію районних етапів конкурсів та аналіз результатів з рекомендаціями.  

Здійснювалась робота з молодими педагогами району: 

- в освітніх закладах призначено наставників, складено плани роботи щодо роботи з 

молодими спеціалістами;  

- включено молодих педагогів в МО; 

- надано рекомендації щодо ведення основної документації, планування освітньої  ро-

боти, методичного забезпечення відповідно вимог. 

Робота здійснювалась на основі обміну досвідом між досвідченими педагогами та мо-

лодими освітянами у формі тестування, відкритих уроків, майстер-класів, консультацій, ме-

тодичних тижнів. Також молоді педагоги взяли участь у системних навчаннях та комплекс-

них заходах, спрямованих на фахове становлення молодих та малодосвідчених педагогічних 

працівників міста: у І сесії («Зустріч освітянської молоді м. Запоріжжя з міським головою») і 

ІІ сесії («Роль особистості вчителя в сучасній освіті: необхідність постійного розвитку, са-

мовдосконалення, впровадження інновацій») проекту «Асоціації молодих освітян Запоріж-

жя»; ІІІ сесію молодих педагогів початкових класів району проведено на базі гімназії № 6 за 

темою: «Партнерство закладу освіти та батьків як передумова розвитку особистості та успі-

шного навчання». III сесія вчителів-предметників пройшла на базі шкіл району з урахуван-

ням індивідуальних особливостей предмету. III сесію ДНЗ проведено у формі майстер-класу 

«Сенсорний розвиток дошкільників через використання методу ниткографії» (ДНЗ №105). 

Між тим, цей напрямок роботи потребує доопрацювання в розрізі предметної направленості. 

Здійснювалась робота по підвищенню професійної компетентності вчителів та вихо-

вателів: 

˗ МО вихователів груп молодшого дошкільного віку – “Пізнавальний розвиток дітей 

молодшого дошкільного віку в різних видах продуктивної діяльності” (керівник При-

ставка С.П., вихователь-методист ДНЗ №28); 

˗ МО вихователів груп середнього віку – “Формування національно-патріотичної ком-

петентності дошкільників” (керівник Якуба С.В., вихователь-методист ДНЗ №290);  

˗ МО вихователів груп старшого дошкільного віку - «Наступність та перспективність 

між дошкільною та початковою ланками освіти» (керівник Головань С.В., вихователь-

методист ДНЗ №21); 

˗ МО музичних керівників ДНЗ  – «Театральна діяльність під час проведення занять з 

музичного виховання» (керівник Подтикан Г.А., вихователь-методист ДНЗ №285); 

˗ МО практичних психологів - «Взаємодія психолога з батьками в процесі формування 

дитячо-батьківських відносин» (керівник Гурська О.С., практичний психолог ДНЗ 

№295); 

˗ МО інструкторів з фізичної культури ДНЗ -  “Формування основ здорового способу 

життя у контексті розв’язання проблеми здоров`язбереження дітей дошкільного віку” 

(керівник Шрамко Н.М., вихователь-методист ДНЗ №274); 

˗ практико-орієнтований семінар: «Формування в учнів початкової школи особистісних 

рис громадянина-патріота України»; 

˗ майстер-класи вчителів району, переможців міської педагогічної виставки «Іннова-

ційні підходи до проблем і методів навчання»; 

˗ за підтримки  НМЦ ДОН ЗМР в Комунарському районі було проведено коуч сесію 

для заступників директорів з початкової освіти міста Запоріжжя на базі ЗОШ №103  

на тему: «Технології системного підходу до педагогічного аналізу уроку»; 

˗ відбулася професійна зустріч вчителів початкової школи, вихователів ГПД та вчите-

лів початкової школи Запорізької області на базі ЗСШ №7 та ЗОІППО Запорізької об-

ласті, де досвідчені вчителі ЗСШ №7 представили досвід своєї роботи на огляд вчите-

лів Запорізької області; 
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˗ молодіжним клубом «Співдружність» (м. Бердянськ) у співпраці з ЗОШ №38 за 

підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні для вчителів 

району та міста проведено одноденний семінар-тренінг з Медіаграмотності; 

На обласному етапі участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»  переможцями 

I туру стали вчителі за номінаціями «Інформатика» - Олійник І.Г, вчитель інформатики ЗСШ 

№ 7. «Біологія» - Бараненко Т.С., вчитель біології ЗОШ № 103, та в останньому турі посіла 

III місце вчитель ЗГ № 6  Куцова Л.А. за номінацією «Початкова освіта». 

Особлива увага приділялась в районі втіленню інклюзивного навчання. Було складено 

і затверджено НМЦ програму роботи з учнями з особливими потребами за участю ПМПК та 

педагогічних працівників ЗОШ № 83. У травні на базі ЗОШ №83 для заступників директорів 

з НВР та психологів району було проведено круглий стіл «Актуалізація інклюзивної освіти в 

початковій школі. Впровадження і переваги інклюзивних підходів для дітей, родин, педаго-

гів», де було представлено досвід роботи всього колективу ЗОШ №83. Всі матеріали з досві-

ду роботи ЗОШ № 83 було передано до районного методичного кабінету на допомогу тим 

навчальним закладам, які планують впроваджувати інклюзивне навчання у 2017/2018 навча-

льному році.  

Було проведено аналіз розроблених завдань на державну підсумкову атестацію за курс 

початкової загальної середньої освіти шкіл Комунарського району. Можна зробити висно-

вок, що завдання до ДПА було складено відповідно до «Орієнтовних вимог до проведення 

державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 

2016/2017 навчальному році». 

В січні 2017 року створено районну творчу групу вчителів початкових класів «Розро-

бка завдань компетентнісного змісту для перевірки рівня сформованості предметних та клю-

чових компетентностей молодших школярів». 

Навчальні заклади взяли участь в міських, обласних та міжрегіональних заходах: 

- у VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (ЗГ №6, ЗОШ №84, ЗОШ №90, 

ЗОШ №103, НВК ТП, ЗНВОК №110, ДНЗ№90, ДНЗ №105, ДНЗ №219); 

- у VІІІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2016», м. Київ (ДНЗ №90, 

ДНЗ №219); 

- у Міжнародній науково-практичній конференції «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти 

та цінності дитинства» (ДНЗ №219, ДНЗ №28, ЦРД «Веселка»); 

- в обласному заході «День дошкілля», ярморці-виставці «Вересневі смаколики» (ДНЗ 

№274, 285); 

- у науково-практичному семінарі для керівників ДНЗ, методистів РВО з дошкільної освіти 

з проблеми "Використання комп’ютерно-інформаційних програм «КОЗА Онлайн», 

«EXPERTUS» в управлінській діяльності керівників ДНЗ" (ЦРД «Веселка»); 

- у міському проекті «Управлінська сотня кадрового резерву» (ЗСШ № 7, ЗОШ № 84, 88, 

103, 90, ЗГ № 107, ЗНВОК № 110, ЦРД «Веселка», ДНЗ №219, 166, 293, 274), в рамках якого 

проведено рефлексивний тренінг «Керівник як ведучий фасилітатор» (ДНЗ №219); 

- у міському психолого-педагогічному семінарі «Супровід дітей раннього віку на етапі 

адаптації до умов дошкільного закладу з використанням прийомів кольоротерапії» (СДНЗ 

№199); 

- у Міському форумі соціальних ініціатив (ЗГ № 6, ЗОШ № 80). 

Результатом роботи з педагогічними працівниками, також, є показники участі дітей у 

олімпіадах, захисті науково-дослідницьких робіт МАН та різноманітних конкурсах і змаган-

нях.  В ІІ (районному) етапі олімпіад взяли участь 1080 учнів. В розрізі предмету найбільша 

кількість учасників відзначена на олімпіадах з англійської мови (91 учень) та географії (92 

учня). За підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад серед шкіл 

нового типу найбільшу кількість I місць отримали ЗГ № 6, ЗГ № 107, II місць - ЗГ № 6, ЗГ № 

8, III місць - ЗГ № 6; серед загальноосвітніх шкіл I місць - ЗОШ № 23, ЗОШ № 103, II місць - 
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ЗОШ № 23, ЗОШ № 103, III місць -  ЗОШ № 23, ЗОШ № 88, ЗОШ № 103. Отже, в порівнянні 

з минулим роком, кількість учнів, які стали учасниками цього етапу, зменшилось, але збіль-

шились показники переможців серед загальноосвітніх шкіл, а саме: ЗОШ № 23, ЗОШ № 97, 

ЗОШ № 103. Динаміка результативності участі кожної школи представлена у таблиці: 

 

 

ЗНЗ 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

Підсумки 2016/2017 2015/2016 

І ІІ ІІІ бали бали 

ЗГ № 6 197 153 20 52 81 337 381 

ЗСШ №  7 84 53 8 10 35 105 107 

ЗГ № 8 88 57 3 17 37 103 149 

ЗОШ № 14 19 5 0 0 5 5 4 

ЗОШ № 17 25 6 0 0 6 6 6 

ЗОШ № 23 88 58 4 22 32 118 114 

ЗОШ № 38 47 15 1 3 11 25 30 

ЗНВК ТП 66 20 2 4 14 36 47 

ЗОШ №80 29 8 0 1 7 10 13 

ЗОШ №83 38 1 0 0 1 1 1 

ЗОШ №84 51 10 3 1 6 24 23 

ЗОШ №88 62 27 3 2 22 43 59 

 ЗОШ №90 30 4 0 0 4 4 11 

ЗОШ №97 64 20 0 2 18 24 16 

ЗОШ №103 57 35 4 10 21 71 61 

ЗГ №107 92 61 12 15 34 139 165 

ЗНВОК №110 43 12 1 3 8 22 35 

Всього: 1080 545 61 142 342 1073 1222 

 

Аналіз результативності участі команд шкіл по предметам показав, що найбільш якіс-

но були підготовлені учні з географії (115 балів), англійської мови (83 бали), біології та хімії 

(по 79 балів), історії (78 балів). Аналіз результативності виступу показав, що загальні показ-

ники не знизились, а в деяких закладах мають тенденцію до зростання. Між тим відбувся пе-

рерозподіл між деякими предметами та школами. Також, зменшились показники кількості 

учасників, причиною яких стало загальне зменшення кількості учнів (переважно учнів стар-

ших класів). 

В конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН взяли участь 98 учнів району, 

де посіли VІ місце за рейтингом та отримали призові місця I – 5, II - 18, III - 26.  

У Всеукраїнському форумі соціальних ініціатив-2017 взяли участь учні переможці 

МАН (ЗГ №6, ЗОШ №80) та отримали 8 грантів на розвиток проектів. 

Участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах: 

- VII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Т.Г. Шевченка (обласний етап), в якому взяли участь 5 учнів, з яких 1- перше місце, 1 – друге 

місце та вийшли на Всеукраїнський етап конкурсу; 

- XVII Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика (обласний етап), в якому 

взяли участь 4 учня, з яких 3 отримали 1, 2 та 3 місця та вийшли на Всеукраїнський етап 

конкурсу; 

- «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX), де переможцями II етапу стали 26 учнів 

району; 

- Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру», Міжнародний конкурс з інформатики 

та комп’ютерної грамотності «Бобер», Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Леве-
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ня», Міжнародний учнівський конкурс юних патріотів «Кришталева сова», Всеукраїнська 

українознавча гра «Соняшник», Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»; 

- Інтелектуальнні змагання  «Всезнайки» серед учнів початкових класів. У ІІ етапі прийня-

ли участь команди 17 шкіл району (68 учнів). За результатами конкурсу журі виявило пере-

можців: команда учнів ЗОШ №23, ЗОШ №88, гімназії № 107, які  представили  район на мі-

ському етапі інтелектуальних змагань для учнів 3-4 класів «Всезнайки» та отримали диплом 

«Найкращі дослідники»; 

- Міський проект «Екологічний вектор».  

- Міський природничий конкурс мультимедійних проектів «Віртуальна-лабораторія з при-

родничо-наукових дісциплін», де зайняли три третіх місця (ЗНВКТП, ЗОШ № 84, 103); 

- Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-огляду «Джерело батьківських знань» - пере-

можець ДНЗ №188; 

- Обласний фестиваль фахової майстерності «Світ дошкілля» (Методист року - 2017) – ІІІ 

місце (ДНЗ №293); 

- Обласний фестиваль-виставка «Перлинки Запорізького краю»: у номінації малюнок  - ІІ 

місце (ДНЗ №227), у номінації  ліплення – ІІ місце (ДНЗ №172), у номінації  художнє конс-

труювання – ІІ місце (ДНЗ №188), у номінації аплікація, художнє конструювання – ІІІ місце 

(ДНЗ №290); 

- Участь у І Міському талант-шоу «Зірочки дошкілля» серед дітей старшого дошкільного 

віку (ЦРД «Веселка», ДНЗ №227, 285, 293); 

- V Міський конкурс творчих робіт на удосконалення фізичного демонстраційного експе-

рименту, де посіли І місце (ЗОШ № 84); 

- ІІ Міський фестиваль «Мистецька пектораль», де учениця ЗГ № 6 (Пахмутова Ганна) 

отримала сертифікат від КПУ та можливість навчання у КПУ та ЗНУ. 

На виконання річного плану роботи методичного кабінету ТВО, відповідно до Поло-

ження про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 та наказу відділу освіти від 

06.03.2017 № 114/р «Про проведення конкурсу-огляду на кращий навчальний кабінет історії, 

фізики та початкових класів», з метою виявлення та розповсюдження позитивного досвіду 

роботи адміністрації та вчителів закладів освіти району щодо створення матеріально-

технічної бази кабінетів фізики, історії та початкових класів в районі був проведений кон-

курс-огляд навчальних  кабінетів, в якому взяли участь кабінети фізики шкіл № 7, 8, 14, 38, 

83, 84, 110, кабінети історії шкіл № 7, 14, 17, 38, 83, 84, 110; кабінети початкових класів шкіл 

№ 6, 7, 8, 23, 70, 84, 90, 97, 103, 107.  

Виховний процес в районі в 2016/2017 н. р. був спрямований на відзначення історич-

них подій, визначних дат, на залучення учнів до культурно-розвивальних, спортивно-масових 

заходів, заходів правової освіти, національно-патріотичного, екологічного, морального, есте-

тичного спрямування. 

В районі працює методичне об’єднання класних керівників (Керівник Левченко В.О., 

заступник директора ЗОШ № 23). Проведені засідання РМО класних керівників, які присвя-

чені формам та методам роботи класного керівника та були розглянуті методичні рекоменда-

ції щодо впровадження національно-патріотичного виховання в навчальних закладах.  

Був проведений районний фотоконкурс «Місто очима дітей», в якому взяли участь 

діти 11-ти навчальних закладів району. 10 найкращих робіт взяли участь у міській виставці 

«Місто очима дітей. 

Було організовано та проведено районний етап обласного конкурсу «Космічні 

фантазії». У конкурсі взяли участь учні 9-ти навчальних закладів освіти району. На конкурс 

закладами освіти району було представлено роботи літературного жанру, образотворчого 

мистецтва (живопис, графіка, колаж, аплікація, комікси).. За результатами роботи журі  були 



 

 

31 
 

відібрані кращі роботи для участі в обласному етапі (22 роботи з 8-ми навчальних закладів 

району). 

Також, кожного року сумісно з Прес-центром «Акцент» в районі проводиться 

інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», учні шкіл беруть активну участь і виявляють велику 

зацікавленість, в цьому році 6 команд району (ЗНЗ №23, №103, ЗСШ №7, ЗГ№ 6) запрошено 

до фіналу, який проводився в ЗНУ. Команди старших вікових груп ЗОШ №23 та ЗСШ №7 

отримали перемогу у фінальній грі (І і ІІІ місця відповідно), у ІІ семестрі 6 команд району 

(ЗНЗ №23, ЗСШ №7, ЗГ №6,№8 №107) вийшли у фінал від району. 

Навчальні заклади освіти взяли участь у спортивних міських змаганнях «Kids Athletic 

Games» (І місце ЗОШ № 103), «Козацькі розваги», Всеукраїнській грі «Козацький гарт», 

«Шкіряний м’яч», змагання з волейболу, тенісу. У травні 2017 року проведено Всеукраїнську 

дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), в якому взяли участь 11 на-

вчальних закладів району. Переможцями районного етапу стала команда ЗНВК ТП. Команди 

району показали високий рівень участі у 71-й обласній спартакіаді (І місце), що свідчить про 

належний рівень роботи РМЦ з фізичної культури. Спортивні змагання та різні виховні захо-

ди проводилися з залученням батьківської громади.   

Крім того, навчальні заклади освіти беруть участь у туристсько-краєзнавчій роботі. У 

цьому році учні навчальних закладів взяли участь у наступних конкурсах «Моя Родина – 

Україна» (переможці ЗОШ №84, 23, 103, 90, 17); «Мій рідний край. Екскурсія для друга» 

(переможці ЗОШ №84); «Природа рідного краю» (переможці гімназія №107); «Твої герої, 

Запорізький край» (переможці ЗОШ №103, ЗГ №107). 

Навчальні заклади району (ЗНЗ та ДНЗ) взяли активну участь у марафоні «Ні – смерті  

від ДТП» та здійснили підписку на газету «Даїшка» (15 загальноосвітніх навчальних закладів 

та 20 дошкільних навчальних закладів) для створення національного збірника 2017 «Всі 

школи і ДНЗ України звітують Асамблеї ООН». 

Пріоритетним напрямком в роботі є також робота з питань профілактики 

правопорушень насилля та правової освіти, тому традиційно на високому рівні в навчальних 

закладах району проходить Декада правових знань, заходи означеної тематики проходять в 

рамках Тижня права. Питання участі закладів освіти району у правоосвітницьких та 

правовиховних заходах, зайнятості учнів району в позаурочний час та охоплення гуртковою 

роботою дітей, які перебувають на внутрішкільному контролі. Також, учні шкіл приймають 

активну участь у міських та обласних конкурсах відповідної тематики: обласний дитячий 

конкурс малюнків та фоторобот «Світ без насилля», міський конкурс соціальної реклами, 

участь у Міжнародному проекті «Всесвітній марафон написання листів на захист прав 

людини – 2016»; мітингу-реквієму «Запали свічку пам’яті» до Дня пам’яті жертв Голодомору.  

Проведена робота по упередженню суїцидальних випадків: проведені районні 

батьківські збори за участю представників кіберполіції та інспектора відділу ювенальної 

превенції та у кожному навчальному закладі під час батьківських зборів розглянуті питання 

безпеки у соціальних мережах. 

Особливого значення у 2016/2017 навчальному році приділялось реалізації заходів 

Концепції з національно-патріотичного виховання молоді, а саме, виконання плану заходів 

до вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті; акції «Листи сол-

дату»; виховні години, присвячені Дню партизанської слави України; виставка дитячої твор-

чості «Національний оберіг»; благодійні акції «Прапор для бійця», «Подарунок для Героя»; 

«Великодній кошик»; заходи присвячені Дню Захисника України та Уроки Мужності; офор-

млені стенди «Захисник Вітчизни», «Великодній кошик солдату», «Про вшанування Героїв» 

які присвячені солдатам АТО, що боролись та борються за незалежність і територіальну цілі-

сність України, проявили героїзм у бойових діях в АТО; заходи Всеукраїнської молодіжної 

акції «Пам`ятати. Відродити. Зберегти»; Революції гідності.  
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Взяли участь у міському тренінгу-курсу «Сімейні цінності», тренером якого виступала 

заступник директора ЗОШ №84 Гром’як Л.М. Два навчальні заклади району (ЗСШ №7 та 

ЗОШ №84) взяли участь у соціологічному опитуванні щодо ефективності впровадження 

курсу «Сімейні цінності».  

У XV Обласному конкурсі з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя 

«Обери життя-2017» взяли участь команди ЗНВК ТП, ЗОШ №97, ЗГ №107, переможцями 

районному конкурсу стала команда НВК ТП. 

У районному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу роботи загонів юних інспекторів 

руху «ЮІР-2017»  взяли участь команди: ЗСШ №7, ЗОШ №14, ЗОШ №38, ЗОШ №84, ЗОШ 

№88. Переможцями було обрано команду «Сигнал» ЗОШ №88, а також, команда ЗОШ №88 

перемогла у зональних змаганнях взяла участь у Всеукраїнському етапі. 

У районному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних  (ДЮП-2017) 

взяли участь команди ЗОШ №80, ЗОШ №83, ЗОШ №90, ЗОШ №103. Команда «Клуб ОК» 

ЗОШ №103 визнана найкращою та взяла участь у зональних змаганнях. 

Всі загальноосвітні навчальні заклади брали участь у конкурсах патріотичного спря-

мування та найкращі результати показали наступні навчальні заклади: 

- ЗСШ №7: була учасником в обласному конкурсі патріотичної пісні та поезії  

«Україна – це МИ» та посіли ІІІ місце. 

- ЗОШ №23: представники ракетно-модельного гуртка «Імпульс» на каскаді «Весе-

лка» були учасниками обласного фестивалю «Мирне небо Запоріжжя», запускали 

«повітряних  зміїв» під час заходу. 

- ЗГ №107: нагороджена грамотою голови Запорізької обласної державної адмініст-

рації за участь у обласному благодійному телемарафоні до Дня Захисника України 

та Дня Збройних Сил України та книгу «Хоробрі серця неможливо зупинити». 

- ЗОШ №38: здобула І місце в обласному конкурсі образотворчого мистецтва «Не-

залежна і єдина будь навіки, Україно!» 

- ЗОШ №84: Кириллова А. зайняла ІІ місце у Міському фотоконкурсі «Життя в жо-

вто-блакитних кольорах» 

Також в наступному році в рамках РМО заплановано розгляд питань, щодо національ-

но-патріотичного виховання та розробок нових ідей у сфері організації змістовного прове-

дення вільного часу школярів для урізноманітнення виховного простору. 

Виходячи з аналізу роботи за 2016/2017 навчальний рік враховані недоліки та 

заплановано вдосконалення таких напрямів роботи методичної служби району: 

- відпрацювання оформлення єдиної форми узагальнення результатів проведених заходів 

та своєчасне відстеження виконання рекомендацій; 

- оновлення форм і методів взаємодії педагогів ДНЗ та початкової ланки шкіл з батьками 

майбутніх першокласників; 

- планування управлінської діяльності в навчальних закладах; 

- налагодження системності у співпраці з навчальними закладами; 

- розширення аналітико-корекційної  діяльності; 

- надання методичної допомоги молодим педагогам та впровадження нових методик ви-

кладання з урахуванням їх потреб та пропозицій; 

- створення комунікаційного простору в освітній системі району за допомогою спілкуван-

ня з представниками іноземних громад за різними освітніми напрямами; 

- системна робота з педагогами-організаторами та розвиток самоврядування (створення 

творчих груп); 

- формування районного телебачення та створення Youtube каналу Комунарського району. 

Резервами в роботі залишаються: 

- надання допомоги педагогам під час розробки індивідуальних програм і методик; 

- вироблення єдиних вимог до оцінки результатів професійної діяльності; 
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- продовження роботи, забезпечення зворотного зв’язку, колегіального обговорення отри-

маних результатів. 

- аналіз проведеної роботи, анкетування молодих педагогів в кінці навчального року, ви-

вчення їх пропозицій та потреб. 

Виходячи з вищезазначеного, роботу над темою району буде продовжено та визначе-

но пріоритетні напрямки методичної роботи в освітній системі району в 2017/2018 навчаль-

ному році. Районна методична проблемна тема: «Формування освітнього простору району  

шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій  та організації партнерських відно-

син  між педагогічними працівниками та батьками, учнями та вихованцями». 
 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 

від 07.02.2008 р. №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гаранту-

вання конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування» в територіальному відділі освіти Комунарського району організовано робо-

ту зі зверненнями громадян.  

Особистий прийом громадян у ТВО проводиться відповідно графіка, затвердженого 

наказом по відділу освіти безпосередньо начальником та головними спеціалістами з кадро-

вих питань та з питань дошкільної освіти. Графік особистого прийому, номер «телефону до-

віри» доведено до закладів освіти та оформлений наочно для відвідувачів. Без регламенту-

вання прийому, протягом робочого часу з різних питань відповідно своїх функціональних 

обов’язків, ведуть прийом всі спеціалісти відділу освіти. Висвітлення результатів роботи те-

риторіального відділу освіти щодо розгляду звернень громадян здійснюється на нараді кері-

вників закладів освіти. 

Усього в 2016/2017 навчальному році до ТВО надійшло 64 письмових звернення. З 

них: 

- депутатські, адвокатські запити – 7 

- департаменту освіти і науки Запорізької міської ради – 20 

- департаменту освіти і науки Запорізької обласної держадміністрації – 3 

- районної адміністрації, міської ради, виконавчого комітету – 16 

- заяви, скарги – 18 

- звернення направлено за належністю до управління культури Запорізької місь-

кої ради та до територіального відділу освіти Вознесенівського району у встановлені законо-

давством терміни – 3. 

На особистому прийомі начальника територіального відділу освіти було 30 громадян, 

більшість звернень на особистому прийомі стосувалось влаштування дітей до дошкільних 

навчальних закладів району. 

По результатам розгляду звернень громадян відповіді надано своєчасно, основною 

тематикою звернень залишається влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів, 

проведення ремонтних робіт, благоустрій території, надання інформації щодо організації на-

вчально-виховного процесу та підтвердження роботи в навчальних закладах району вивіль-

нених працівників. 

По кожному зверненню в ТВО у межах своїх повноважень було вжито заходів по усу-

ненню причин, які спонукали громадян до звернень. Всі звернення розглянуто по суті, як 

правило з виїздом на місця відповідальних працівників – головних спеціалістів-кураторів ві-

дповідних закладів освіти.  

У 2016/2017 н.р. створено комісій для службового розслідування за скаргами грома-

дян в навчальних закладах № 7, 8, 23, 38, НВК ТП, 107, 110, ДНЗ №262.  

Найбільше письмових звернень стосувалось закладів №23 (9 звернень) та №150 (4 

звернення), що говорить про недостатність роботи з батьками щодо врегулювання ситуацій, 

які складаються в закладах. 
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Запитів на доступ до публічної інформації надходив 1. 

Проте, потребує удосконалення робота з аналізу звернень громадян в закладах освіти: 

реєстрація звернень, заяв, скарг, пропозицій проводиться вибірково, більшість питань, з яких 

звертаються до керівництва закладу освіти батьки, члени колективу вирішується на місці, не 

фіксуючись офіційно. Основна тематика звернень: видача архівних довідок про підтвер-

дження навчання та про період роботи вивільнених працівників. Особливу увагу необхідно 

звернути керівникам дошкільних навчальних закладів на ведення діловодства зі зверненнями 

громадян.  

З метою дотримання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», прозорості викорис-

тання благодійних внесків, що надходили до благодійного фонду «Магістр» та інших благо-

дійних фондів, створених при навчальних закладах району, в районі були проведені загаль-

но-районні батьківські збори, де висвітлювались питання, які цікавлять батьків, звітування 

на рівні району щодо використання коштів, виділених на ремонтні роботи міською владою та 

депутатами. Крім того, висвітлення роботи благодійних фондів здійснюється на сайті тери-

торіального відділу освіти Комунарського району щомісячно. 

Безпосередньо, відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства, закла-

ди повідомляють про відсутність потенційних чи реальних конфліктів інтересів у закладах. 

З метою забезпечення прозорості, відкритості, демократичності управління навчаль-

ними закладами упродовж травня-серпня 2017 року у всіх загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах заслухано звіти про діяльність керівників, що є вагомим показником ре-

зультативності впровадження громадського управління стало проведення звітування керів-

ників закладів освіти перед батьківською громадськістю. 

Реалізуючи завдання річного плану роботи та керуючись нормативно-правовим зако-

нодавством з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних 

програм та комплексних планів щодо поліпшення умов життя та навчання підростаючого 

покоління України, службою охорони праці ТВО та закладами освіти Комунарського району 

здійснено значний обсяг роботи направленої на створення оптимально небезпечної організа-

ції навчально-виховного процесу, придбання учнями і вихованцями знань та навичок безпеч-

ної поведінки за будь-яких умов і ситуацій. 

З метою покращення рівня якості управлінсько-координаційного впливу щодо органі-

зації роботи направленої на попередження травматизму та загибелі учасників навчально-

виховного процесу, збереження їх життя та здоров’я, територіальним відділом освіти прово-

дилась робота по виконанню: 

˗ перспективного плану комплексних заходів, направлених на попередження захво-

рювання учасників навчально-виховного процесу закладів освіти району; 

˗ перспективного плану комплексних заходів, направлених на попередження дорож-

ньо-транспортного травматизму учасників навчально-виховного процесу закладів освіти ра-

йону. 

Відповідно до планів-графіків територіального відділу освіти здійснювалось навчання 

та атестація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності педагогічних робітників закла-

дів району. Протягом навчального року службою охорони праці ТВО проводились наради, 

семінари, навчання інше з посадовими особами навчальних закладів району, на яких розгля-

далися питання з ОП, БЖД, ПБ, ЦЗ та інше. 

Згідно аналізу стану дитячого травматизму під час НВП проблема травмування дітей 

та учнівської молоді закладів освіти району на сьогоднішній день залишається досить гост-

рою. Впродовж минулого 2016/2017 навчального року за різних обставин під час навчально-

виховного процесу травмовано 38 учнів (0,25% від загальної кількості), що на 3 нещасних 

випадки (далі –НВ) менше ніж у минулому навчальному році. Переважна більшість травм 

під час навчально-виховного процесу (82%, від загальної кількості) припадає на уроки фізи-
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чної культури та на неорганізоване дозвілля учнів під час перерв, до початку та після закін-

чення занять (42% та 40% відповідно). Згідно аналізу місця скоєння нещасного випадку по-

ділились на: 

˗ класна кімната (кабінет) – 7 НВ; 

˗ у тому числі спортивні зали та майданчики – 16 НВ; 

˗ шкільний коридор, двір, сходинки, ігрові майданчики – 15 НВ. 

Аналіз відносно вікових категорій показав, що протягом 2016/17 навчального року 

травми отримали: 

˗ в дошкільних закладах - 0 дітей. 

˗ в початковій ланці - 10 дитини. 

˗ в середній ланці - 26 дітей. 

˗ в старшій школі - 2 дітей. 

Таким чином, найбільша кількість травмованих дітей навчається у середній ланці, що 

пояснюється психофізіологічними особливостями дітей цього віку. Аналіз травматизму від-

носно статевих ознак дітей показує, що серед травмованих під час НВП спостерігається бі-

льшість випадків травмованих серед хлопців – 28 учня, а дівчат – 10. За видами подій під час 

навчально-виховного процесу, в переважній більшості випадків, класифікуються: 

- під час уроків фізичної культури – як падіння потерпілих, внаслідок недотримання 

потерпілими вимог охорони праці та відсутності навичок досконального володіння технікою 

виконання вправ, та від дії предметів у тому числі, що рухаються (від механічного впливу 

спортивного інвентарю та обладнання; під час прийому та передачі м’яча; під час контакту із 

спортивним обладнанням та ін.); 

-  під час неорганізованого дозвілля – нанесення ушкоджень іншою особою, внаслі-

док нецивілізованих з’ясувань стосунків між дітьми. 

Домінуючою причиною, що створює позитивне підґрунтя для росту травматизму ді-

тей є відсутність чіткої системи виховної роботи в закладах і установах освіти міста, направ-

леної на попередження травмування дітей та учнівській молоді, яка у свою чергу зумовлює 

такі похідні: 

- планування заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється 

формально, без урахування аналізу попередньо проведеної роботи та стану справ з цього пи-

тання (аналіз здійснюється формально, або не здійснюється взагалі); 

- питання організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасни-

ків навчально-виховного процесу не визначаються керівниками навчальних закладів, в стру-

ктурі роботи, як пріоритетні; 

- недостатньо чітка система організація нагляду за дітьми та учнями під час неор-

ганізованого дозвілля (40% нещасних випадків); 

- недостатній рівень культури поведінки дітей; 

- недостатній фаховий рівень педагогічних працівників закладів освіти (вчителів 

фізичної культури, класних керівників, вихователів ГПД) та безвідповідальне ставлення до 

своїх посадових обов’язків. 

Протягом 2016/2017 навчального року за кошти місцевого бюджету проведені капіта-

льні та поточні ремонти в закладах освіти району загальною сумою на 9 140 127 грн. для 

вдосконалення умов перебування учнів та вихованців в навчальних закладах.  Так, проведені 

капітальні ремонти туалетних кімнат в ДНЗ №90, ДНЗ №219, ДНЗ №295, ЗОШ №14, ЗОШ 

№80, ЗОШ №84, ЗОШ №88, ЗОШ №97. Проведений капітальний ремонт зовнішніх мереж 

каналізації в ДНЗ №105 та ремонт мереж каналізації в ЗГ №6; капітальний ремонт шиферної 

покрівлі  в ДНЗ №150 та ДНЗ №227; капітальний ремонт м’якої покрівлі в ДНЗ №262, ЗГ 

№6, ЗОШ №38, ЗОШ №103; капітальний ремонт холодного водопостачання в ЗНВОК №110 

та капітальний ремонт ремонт мереж опалення в ЗОШ №23. Здійснені поточні ремонти: ре-

монт покрівлі в ЦРД «Веселка», ДНЗ №172 та ремонт ганку на харчоблоці в ЗОШ №90. Ви-
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ділені кошти з місцевого бюджету на влаштування тіньових навісів в ДНЗ №21, ЦРД «Весе-

лка», ДНЗ №90, ДНЗ №188, ДНЗ №213, ДНЗ №219 та ремонт тіньового навісу в ДНЗ №293. З 

метою енергозберігання виділені кошти на часткову заміну віконних блоків в ДНЗ №90, ДНЗ 

№166, ДНЗ №172 , ДНЗ №188, ДНЗ №227, ДНЗ №262, ДНЗ №274, ДНЗ №290, ДНЗ №295 , 

ЗОШ №23, ЗОШ №38, ЗОШ №83, ЗОШ №103  та ЗНВОК №110. На даному етапі відбуваєть-

ся реконструкція ДНЗ №144 та реконструкція спортивного майданчика ЗСШ №7. Також, слід 

вказати, що депутатами міської ради протягом навчального року систематично надавалась  

фінансова допомога освітнім закладам району. В рамках міської програми екології «Озеле-

нення» та відповідно до перспективного плану озеленення територій навчальних закладів 

району проведено озеленення території ЗОШ №103, ЗГ №107, ЦРД «Веселка», ДНЗ №28, 

ДНЗ №274. За кошти місцевого бюджету в школи району закуплений спортивний інвентар 

(скакалки, гімнастичні палиці, секундоміри, мати гімнастичні, насоси для м’ячів, м’ячі фут-

больні, волейбольні, баскетбольні та гандбольні, сітки волейбольні). З метою  створення на-

лежних умов для дітей з особливими освітніми потребами виділені 100 000 грн. на створення 

сучасної медіатеки в ЗОШ №83. 
 

Територіальний відділ освіти Комунарського району визначає такі пріоритети розвит-

ку на 2017/2018 навчальний рік:  

- забезпечення відповідності освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості; 

- здійснення управлінських заходів щодо забезпечення повного охоплення дітей шкіль-

ного віку навчанням;  

-  продовження роботи щодо створення умов для інклюзивного та інтегрованого на-

вчання дітей з особливими потребами, забезпечення їх системного психолого-педагогічного 

супроводу; 

- здійснення управлінських заходів до впровадження Нової української шкли в 2018 ро-

ці; 

- здійснення комплексу заходів по розвитку української мови; 

- здійснення управлінських заходів щодо збереження учнівського контингенту 10-11-х 

класів та збільшення середньої наповнюваності класів; 

- на основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних ДНЗ освітніх програм, 

Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної 

суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підви-

щення якості дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році реалізувати такі змістові на-

прями: 

˗ патріотичне виховання; 

˗ екологічне виховання; 

˗ формування основ здорового способу життя; 

˗ комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. 

˗ забезпечити реалізацію Плану заходів щодо розвитку дошкільної освіти м. За-

поріжжя до 2017 року (затвердженого наказом ДОНМС ЗМР №673 від 03.12.2012р.); 

- вжиття управлінських заходів щодо максимального охоплення дітей дошкільною 

освітою та надання їм якісних освітніх послуг: 

- забезпечення реалізації Державних стандартів  початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти; 

- продовження роботи з  організації профільного навчання в закладах освіти району, 

виходячи з потреб і запитів учнів та їх батьків; 

- формування здорового способу життя як складової виховання, збереження і зміцнення 

здоров’я дітей та молоді через забезпечення дотримання санітарного законодавства щодо 

створення умов навчання організації навчально-виховного процесу; 
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- забезпечення якісного харчування та медичного обслуговування дітей та учнів у на-

вчальних закладах; 

- продовження роботи із забезпечення реалізації комплексу заходів щодо функціону-

вання та розвитку єдиного інформаційного простору, подальшого упровадження інформа-

ційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх та дошкі-

льних навчальних закладів; 

- продовження роботи із забезпечення ефективного функціонування  системи допрофі-

льного навчання у кожному навчальному закладі, системи психологічного супроводження 

профільного навчання; 

- продовження роботи із забезпечення впровадження систем індивідуального супроводу 

учнів соціальних категорій  (особливо дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, дітей – інвалідів); 

- забезпечення дотримання навчальними закладами району Законів України «Про звер-

нення громадян», «Про засади запобігання і протидії корупції»,  Закону України «Про благо-

дійну діяльність та благодійні  організації»; 

- продовження роботи по забезпеченню навчальних закладів педагогічними кадрами, 

здійснення управлінських заходів щодо дотримання керівниками навчальних закладів Коде-

ксу Законів про працю України, інших відомчих нормативних актів під час роботи з кадрами. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ АПАРАТУ  

 

№ 

п/п 

Зміст роботи, форма проведення  Термін виконання, 

учасники 

Відповідальний за вико-

нання  

1 2 3 4 

1 Оперативні наради начальника 

територіального відділу освіти 

Комунарського району 

Щопонеділка 

9.00 

Працівники ТВО 

Кінебас В.В. 

2 Участь в оперативних нарадах 

директора департаменту освіти і 

науки  

Щовівторка,  

щочетверга  

14.00 

 

Кінебас В.В. 

3 Прийом громадян з особистих 

питань: 

Понеділок  

10.00-12.00 

Вівторок 

16.00-18.00 

Кінебас В.В. 

 

 

Понеділок  

10.00-13.00 

Вівторок 

15.00-17.00 

Дерев’янко В.С. 

Понеділок  

10.00-13.00 

Вівторок 

15.00-18.00 

Іванова В.В. 

5  Наради з керівниками: 

 

- загальноосвітніх навчальних 

закладів;  

 

- дошкільних навчальних закла-

дів 

 

 

Щомісячно  

Остання середа 

 місяця  

Щомісячно  

четвер  

 

 

Кінебас В.В. 

Коваленко Т.М. 

 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С.  
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6 Поточне планування роботи те-

риторіального відділу освіти  

Щомісячно 

 

Коваленко Т.М. 
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ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 

ОСВІТИ  
 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний 

1 Забезпечити участь територіального 

відділу освіти Комунарського району у 

підготовці проекту Програми розвитку 

освіти м. Запоріжжя на 2017-2022 роки 

До 

01.09.2017 

Кінебас В.В. 

2 Забезпечити проведення системного 

моніторингу основних показників фун-

кціонування галузі з метою прогнозу-

вання її подальшого розвитку 

Протягом навча-

льного року 

Кінебас В.В. 

3 Здійснити управлінське забезпечення реалізації заходів обласних програм: 

3.1. Програми розвитку освіти Запорізької 

області на 2013-2017 роки  

Протягом навча-

льного року 

Кінебас В.В. 

3.2 Комплексної обласної програми з оздо-

ровлення та відпочинку дітей, сімейної, 

гендерної політки та протидії торгівлі 

людьми на 2017-2021 роки   

Протягом навча-

льного року 

Ятченко Г.В. 

3.3 Програми розвитку і функціонування 

української мови в Запорізькій області 

на 2016-2020 роки 

Протягом навча-

льного року 

Коваленко Т.М. 

Гареєва О.С. 

3.4 Комплексної обласної Програми 

виконання завдань і заходів Держав-

ної цільової програми «Національний 

план дій з реалізації Конвенції про пра-

ва інвалідів» на період до 2020 року» 

Протягом навча-

льного року 

Лагода Н.А. 

Ятченко Г.В. 

4 Здійснити управлінське забезпечення реалізації заходів галузевих міських програм: 

4.1 Бюджетних програм по галузі «Освіта» 

в частині визначених показників 

Протягом  

навчального 

року 

Кінебас В.В. 

Бурикіна Т.І. 

4.2.  Програма розвитку і функціонування 

української мови в м. Запоріжжя на 

2016-2020 роки 

Протягом  

навчального 

року 

Гареєва О.С. 

Коваленко Т.М. 

5 Здійснити управлінське забезпечення щодо: 

5.1 Виконання плану державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та позаш-

кільних навчальних закладів 

Відповідно до 

графіку  

Лагода Н.А. 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 

Коваленко Т.М. 

Ятченко Г.В. 

5.2 Збереження та оптимізації мережі гурт-

кової роботи відповідно до потреб і за-

питів населення, соціально - економіч-

них умов та фінансового забезпечення 

(рішення колегії Міністерства освіти і 

науки України від 08.12.2016 №11/5-17, 

наказ Департаменту освіти і науки За-

порізької обласної державної адмініст-

рації від 29.08.2016 № 0564 «Про вве-

дення в дію рішення колегії Департа-

Протягом навча-

льного року 

Кінебас В.В. 

Ятченко Г.В. 
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менту освіти і науки облдержадмініст-

рації від 26.08.2016») 

5.3 Організації змістовного дозвілля шко-

лярів у період канікул, літнього оздоро-

влення та відпочинку дітей і учнів; дія-

льність позашкільних навчальних за-

кладів у цей період.   

Листопад, гру-

день, січень, бере-

зень, травень-

серпень 

Кінебас В.В. 

Ятченко Г.В. 

5.4 Організації обліку дітей з числа внут-

рішньо переміщених осіб в ЗНЗ (ДНЗ) 

Постійно Дерев’янко В.С. 

Ятченко Г.В. 

5.5 Розвитку умов неперервності і наступ-

ності в діяльності всіх ланок системи 

освіти міста 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

5.6 Комплексу заходів щодо забезпечення 

додержання загальноосвітніми, дошкі-

льними, позашкільними навчальними 

закладами вимог законів та інших нор-

мативно-правових актів; обов’язкового 

виконання Державного стандарту по-

чаткової загальної освіти, Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, Базового компонента 

дошкільної освіти 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 

Коваленко Т.М. 

Лагода Н.А. 

Ятченко Г.В. 

5.7 Збереження й розвитку мережі загально-

освітніх, дошкільних, позашкільних на-

вчальних закладів, змісту їхньої діяль-

ності, форм роботи відповідно до освіт-

ніх запитів населення, соціально-

економічної, демографічної ситуацій 

для забезпечення умов одержання насе-

ленням міста якісної освіти, її доступ-

ності 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С. 

Лагода Н.А. 

Ятченко Г.В. 

5.8 Забезпечення відповідності ділової до-

кументації ДНЗ нормативним вимогам 

Примірної інструкції з діловодства у 

ДНЗ, затвердженої наказом МОНмоло-

дьспорту України від 01.10.2012 № 

1059 

Протягом  

навчального року 

Дерев’янко В.С. 

Керівники ДНЗ 

 

5.9 Розвитку профільного навчання учнів 

старшої школи 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Лагода Н.А. 

Керівники ЗНЗ 

5.10 Організації та проведення атестації пе-

дагогічних працівників навчальних за-

кладів відповідно до вимог Типового 

положення про атестацію педагогічних 

працівників 

За окремим графі-

ком 

Кінебас В.В. 

Іванова В.В. 

Керівники ЗНЗ 

Керівнки ДНЗ 

Керівники ПНЗ 
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5.11 Виконання Указу Президента України 

“Про додаткові  невідкладні заходи 

щодо створення сприятливих умов для 

життєдіяльності осіб з обмеженими фі-

зичними можливостями” від 18.12.2007 

№ 1228/2007 

Виконання Указу Президента України 

від 19.05.2011 №588/2011 “Про заходи 

щодо розв’язання актуальних проблем 

осіб з обмеженими фізичними можли-

востями”, доручення Кабінету Мініст-

рів України від 06.06.2011 № 25536/1/1-

11; План організації виконання Указу 

Президента України від 19.05.2011 № 

588/2011 “Про заходи щодо розв’язання 

актуальних проблем осіб з обмеженими 

фізичними можливостями” 

Протягом  

навчального року 

Лагода Н.А. 

Дерев’янко В.С. 

Ятченко Г.В. 

5.12 Розширення мережі закладів та груп 

компенсуючого типу у ДНЗ відповідно 

до показників здоров'я дитячого насе-

лення, відкриття інклюзивних груп  

Протягом навча-

льного року 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С. 

 

5.13 Реалізації Плану розвитку дошкільної 

освіти м. Запоріжжя до 2017 року, 

схваленого рішенням колегії департа-

менту від 30.12.2013, затвердженого 

наказом департаменту від 03.12.2012 

№ 673 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С. 

5.14 Підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних 

досягнень випускників ЗНЗ (за окре-

мим планом) 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Коваленко Т.М. 

Керівники ЗНЗ 

5.15 Необхідних умов функціонування 

ДНЗ; підготовка проектів документів 

щодо функціонування ДНЗ 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С. 

5.16 Комплексу заходів щодо забезпечення 

доступності і безоплатності дошкільної 

освіти у комунальних ДНЗ у межах 

державних вимог до змісту, рівня й об-

сягу дошкільної освіти (Базового ком-

понента дошкільної освіти дітей) та 

обов’язкову дошкільну освіту дітей 

старшого дошкільного віку 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С. 

5.17 Комплексу заходів щодо збільшення 

потужностей функціонуючих закладів 

за рахунок використання резервних 

груп у ДНЗ 

Протягом  

навчального року 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С. 

5.18 Висвітлення актуальних питань про ді-

яльність системи дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти району 

в засобах масової інформації 

Протягом навча-

льного року 

Кінебас В.В. 

Дерев’янко В.С. 

Ятченко Г.В. 
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5.19 Участі школярів ЗНЗ міста  

у Всеукраїнській інформаційно-

профілактичній акції “Відповідальність 

починається з мене” 

Протягом навча-

льного року 

Козодавова А.Г. 

5.20 Вдосконалення мережі дошкільних 

груп різних типів, з різними режимами 

перебування і режимами харчування 

дітей відповідно до існуючих потреб 

Протягом навча-

льного року 

Дерев’янко В.С. 

 

5.21 Подальшого розвитку системи соціа-

льно-педагогічного патронату в дошкі-

льних навчальних закладах міста, ін-

клюзивних груп 

Протягом навча-

льного року 

Дерев’янко В.С. 

 

5.22 Організації обліку дітей дошкільного 

віку 

Протягом навча-

льного року 

Дерев’янко В.С. 

 

5.23 Виконання вимог чинного законодав-

ства щодо забезпечення порядку ком-

плектування ДНЗ усіх типів 

Протягом  

навчального року 

Дерев’янко В.С. 

 

5.24 Організації роботи електронного ресу-

рсу «Курс:дошкілля», у т.ч. електрон-

ного реєстру майбутніх вихованців 

ДНЗ 

Протягом навча-

льного року 

Дерев’янко В.С. 

 

5.25 Комплексу заходів щодо збереження і 

зміцнення фізичного, психічного, ду-

ховного здоров’я дітей в дошкільних 

навчальних закладах, забезпечення по-

рядку медичного обслуговування ді-

тей, дотримання вимог Санітарного ре-

гламенту для ДНЗ 

Протягом навча-

льного року 

Дерев’янко В.С. 

 

 

 

5.26 Комплексу заходів щодо організації 

оздоровчого періоду (червень-серпень) 

в ДНЗ 

Квітень-серпень Дерев’янко В.С. 

 

5.27 Реалізації державної мовної політики в 

ЗНЗ та ДНЗ щодо   визнання і всебіч-

ного розвитку української мови як 

державної і гарантування вільного роз-

витку регіональних мов або мов мен-

шин, інших мов 

Протягом навча-

льного року 

Дерев’янко В.С. 

Коваленко Т.М. 

Гареєва О.С. 

5.28 Сприяння розвитку приватних навча-

льних закладів 

Протягом навча-

льного року 

Кінебас В.В. 

5.29 Проведення районних заходів  

з учнями та вихованцями загальноосві-

тніх та позашкільних навчальних за-

кладів 

Протягом навча-

льного року 

Гареєва О.С. 

Ятченко Г.В. 

5.30 Організованого закінчення 2017/2018 

навчального року та проведення дер-

жавної підсумкової атестації (за ок-

ремим планом) 

Лютий–червень 

2018 

Коваленко Т.М. 

5.31 Експертизи та затвердження робочих 

навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів району на 

Червень–липень 

2018 

Лагода Н.А. 
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2018/2019 н. р. 

5.32 Експертизи та погодження індивідуа-

льних робочих навчальних планів на 

2018/2019 н. р. 

Червень–липень 

2018 

Лагода Н.А. 

5.33 Виконання вимог чинного законодав-

ства з питань контролю та організації 

харчування дітей у навчальних закла-

дах 

Протягом  

навчального року 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 

5.34 Забезпечення реалізації заходів, спря-

мованих на створення, впровадження і 

розвиток єдиного інформаційного про-

стору, сприяння  розбудові технологіч-

ної інфраструктури мережі Інтернет та 

мереж доступу до неї споживачів, по-

дальшого технічного переоснащення 

навчальних закладів 

Упродовж навча-

льного року 

Коваленко Т.М. 

5.35 Реалізація державних завдань щодо пі-

двищення ефективності здобуття пов-

ної загальної середньої освіти шляхом 

забезпечення доступу учнів до безо-

платного користування шкільними пі-

дручниками відповідно до обсягу дер-

жавного замовлення 

Протягом  

навчального року 

Лагода Н.А. 

5.36 Виконання Порядку розгляду звернень 

та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або реальної за-

грози його вчинення (затвердженого 

спільним наказом Державного коміте-

ту України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства внутрішніх справ Украї-

ни, Міністерства освіти і науки Украї-

ни, Міністерства охорони здоров’я 

України від 16.01.2004 № 5/34/24/11) 

Протягом навча-

льного року 

Оленець С.М. 

Ятченко Г.В. 

 

 

6. Участі у міжнародних проектах та програмах: 

6.1 Сприяння реалізації програми Мініс-

терства освіти і науки України, Акаде-

мії педагогічних наук України, 

ПРООН, ЮНЕЙДС “Сприяння просві-

тницькій роботі за методикою “Рівний 

– рівному” серед молоді України щодо 

здорового способу життя”  

Протягом навча-

льного року 

Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 

6.2 Сприяння реалізації Міжнародного 

проекту Європейського бюро ВООЗ 

“Європейська мережа шкіл зміцнення 

здоров’я” 

Протягом навча-

льного року 

Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 

6.3 Сприяння реалізація превентивного ви-

ховання, валеологічної освіти учнів 

ЗНЗ шляхом упровадження факульта-

Протягом навча-

льного року 

Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 
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тивних курсів з профілактики ризико-

вої поведінки учнів (“Школа проти 

СНІДу”, Національної просвітницької 

програми “Рівний – рівному” тощо) та в 

системі виховної роботи 

7 Здійснити управлінське забезпечення реалізації міських програм та комплексних захо-

дів: 

7.1 Комплексу заходів щодо збереження і 

зміцнення фізичного, психічного, ду-

ховного здоров’я дітей у загальноосві-

тніх та дошкільних навчальних закла-

дах, забезпечення порядку медичного 

обслуговування дітей та учнів  

Протягом  

навчального року  

Дерев’янко В.С. 

Ятченко Г.В. 

7.2 Заходів з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 

2020 року, затверджених розпоряджен-

ням голови облдержадміністрації від 

18.11.2015 №442 (у межах компетенції) 

До  

05.02.2018 

Дерев’янко В.С. 

 

7.3 Заходів щодо подальшого соціально-

економічного розвитку (розпоряджен-

ня голови ОДА від 21.05.2015 №174 

«Про визначення комплексної оцінки 

(рейтингу) результатів соціально-

економічного розвитку міст і районів 

Запорізької області» 

25.01.2018 Дерев’янко В.С. 

 

7.4 Сприяння реалізації Плану заходів що-

до посилення національно – патріотич-

ного виховання дітей та учнівської мо-

лоді (наказ МОН України від 

27.10.2014 № 1232) 

Протягом навча-

льного року 

Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 

8 Забезпечити виконання нормативно-розпорядчих документів, що перебувають на пос-

тійному контролі управління з питань розвитку освіти: 

8.1 Наказів: 

- від 18.03.2016 №167р «Про органі-

зацію обліку дітей дошкільного віку в м. 

Запоріжжя у 2016 році»;  

Протягом навча-

льного року, під 

час тематичних  

перевірок, 

атестації 

навчальних 

закладів 

згідно  

з графіком 

Дерев’янко В.С. 

 

8.2 - від 27.04.2017 №242р «Про комплек-

тування груп у ДНЗ на 2017-18 н.р.»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.3 - від 24.05.2016 «Про Санітарний рег-

ламент для ДНЗ»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.4 - від 20.02.2016 №98р «Про організа-

цію роботи щодо покращення стану 

здоров'я дітей в ДНЗ та забезпечення 

санітарно-гігієнічних вимог до їх пере-

бування в ДНЗ»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.5 - від 05.05.2015 №186р «Про внутріш-

ньо переміщених осіб»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.6 - від 15.04.2016 №248р «Про забезпе-

чення громадського контролю за про-

Дерев’янко В.С. 
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цесом організації харчування дітей у 

ДНЗ»; 

8.7 - від 07.04.2016 №212р «Про посилен-

ня контролю за постачанням продуктів 

харчування до ДНЗ» 

Дерев’янко В.С. 

 

8.8 - від 03.03.2016 №125р «Про звільнен-

ня від плати за харчування дітей у 

ДНЗ»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.9 - від 16.05.2016 №310р«Про організа-

цію харчування у навчальних закла-

дах» 

Дерев’янко В.С. 

 

8.10 - від 01.04.2016 №198р «Про організа-

цію харчування у навчальних закла-

дах» 

Дерев’янко В.С. 

 

8.11 - від 13.07.2016 №451р «Про результа-

ти роботи робочої групи з вивчення 

фактів, викладених у ЗМІ, щодо поста-

вки неякісних продуктів до дошкіль-

них навчальних закладів м. Запоріж-

жя» 

Дерев’янко В.С. 

 

8.12 - від 30.01.2014  №49р «Про вжиття за-

ходів щодо запобігання захворюванос-

ті на гострі кишкові інфекції, отруєнь у  

ДНЗ»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.13 - від 13.12.2011 «Про посилення конт-

ролю щодо проходження медичних 

оглядів працівниками ДНЗ» 

Дерев’янко В.С. 

 

8.14 - від 06.06.2017 «Про введення в дію 

рішення колегії департаменту від 

06.06.2017 «Про стан мережі ДНЗ»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.15 - від липня 2017 «Про введення в дію 

рішення колегії департаменту «Про 

стан здоров'я вихованців ДНЗ»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.16 - від 26.12.2016 №816р «Про організа-

цію харчування дітей у комунальних 

дошкільних навчальних закладах м. 

Запоріжжя у 2017 році» 

Дерев’янко В.С. 

 

8.17 -  від 07.06.2013 №369р «Про посилен-

ня контролю за дотриманням  вимог 

законодавства щодо збору благодійних  

внесків»; 

Дерев’янко В.С. 

Оленець С.М. 

8.18 - від 30.10.2012 №602 «Про впрова-

дження Примірної інструкції з діло-

водства у ДНЗ»; 

Дерев’янко В.С. 

 

8.19 - від 18.01.2012 №24 «Про заходи щодо 

профілактики ентеробіозу в навчаль-

них закладах міста на 2012-2017 роки» 

Дерев’янко В.С. 

Ятченко Г.В. 

8.20 - від 22.10.2014 №436р «Про організа-

цію роботи з дітьми, які не відвідують 

ДНЗ 

Дерев’янко В.С. 
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8.21    - від 26.01.2011 № 36 “Про затвер-

дження заходів щодо виконання Конце-

пції реалізації державної політики у 

сфері протидії поширення наркоманії”; 

Протягом навча-

льного року, під 

час  

тематичних пе-

ревірок, атеста-

ції  

навчальних 

закладів згідно  

з графіком 

Ятченко Г.В. 

 

8.22  - від 19.08.2016 №509р 

«Про затвердження плану заходів щодо 

протидії торгівлі людьми до 2020 ро-

ку» 

 Ятченко Г.В. 

 

8.23 - від 10.05.2017 № 255р «Про попере-

дження гострих кишкових інфекцій 

(ГПІ) та харчових отруєнь серед дітей 

у навчальних закладах м. Запоріжжя» 

 Іванова В.В. 

Коваленко Т.М. 

8.24 - від 10.05.2017 №254р «Про організа-

цію харчування дітей внутрішньо пе-

реміщених осіб» 

 Іванова В.В. 

 

8.25 - від 20.03.2017 № 160р «Про організа-

цію харчування окремих категорій уч-

нів у загальноосвітніх навчальних за-

кладах м. Запоріжжя»; 

 Іванова В.В. 

 

8.26 - від 21.12.2012 № 719 «Про затвер-

дження Плану заходів щодо реалізації 

обласної Програми виконання завдань 

і заходів Державної цільової програми 

«Національний план дій з реалізації 

конвенції про права інвалідів» на пері-

од до 2020 року»; 

 Ятченко Г.В. 

8.27 - від 05.06.2013 № 361р  «Про затвер-

дження заходів щодо розв`язання акту-

альних проблем осіб з обмеженими фі-

зичними можливостями»; 

 Лагода Н.А. 

8.28 - від 12.03.2016 № 149р «Про виконан-

ня заходів із надання шефської допо-

моги військовим частинам Збройних 

сил України, Національної гвардії 

України, які дислокуються на території 

м. Запоріжжя» 

 Ятченко Г.В. 

8.29 - від 23.03.2016 №179р «Про виконан-

ня заходів щодо активізації роботи із 

забезпечення прав людей з інвалідніс-

тю»; 

 Ятченко Г.В. 

8.30 - від 10.12.2013 № 720р «Про подаль-

шу розбудову єдиного інформаційного 

простору регіону». 

 Коваленко Т.М. 
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8.31  - від 03.12.2014 № 524р «Про викорис-

тання та вшанування державної симво-

ліки України». 

 

Протягом навча-

льного року під 

час державної ате-

стації та інспекту-

вання навчальних 

закладів (згідно з 

графіком) 

Ятченко Г.В. 

8.32 - від 06.06.2017 № 314р «Про введення 

в дію рішення колегії від 06.06.2017 ро-

ку «Про стан мережі дошкільних, зага-

льноосвітніх та позашкільних навчаль-

них закладів міста у 2016 – 2017 навча-

льному році та загальні підходи до її 

формування з урахуванням демографі-

чних, соціально – економічних змін»  

 Ятченко Г.В. 

8.33 - від 16.06.2015 № 641 «Про затвер-

дження Концепції національно – патрі-

отичного виховання дітей та молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції наці-

онально – патріотичного виховання ді-

тей та молоді та методичних рекомен-

дацій щодо національно – патріотично-

го виховання у загальноосвітніх навча-

льних закладах»   

 Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 

8.34  Забезпечення реалізації п.5 «Викорис-

тання прикладу героїзму, патріотичне 

виховання молоді через заклади освіти 

та культури» Рекомендацій Українсько-

го інституту національної пам’яті для 

місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування що-

до заходів, пов’язаних із героїзацією 

осіб, які віддали життя за незалежність 

України, вшанування їх пам’яті,   

патріотичного виховання  та консоліда-

ції Українського народу (лист Запорізь-

кої обласної державної адміністрації від 

09.10.2014 № 08028/08-09 «Про надан-

ня інформації щодо загиблих АТО») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.35 Виконання спільного наказу Департа-

менту освіти і науки, Департаменту 

культури, туризму, національностей 

та релігій, управління молоді, фізич-

ної культури та спорту від 13.07.2015 

№ 0402/172/323 «Про впровадження 

Заходів реалізації Концепції націона-

льно – патріотичного виховання дітей 

та молоді»,  наказу Департамент осві-

ти і науки, молоді та спорту Запорізь-

кої міської ради від 31.07.2014 № 286р 

 Кінебас В.В. 

Ятченко Г.В. 

Керівники навчальних 

закладів 
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«Про впровадження Заходів реалізації 

Концепції національно – патріотично-

го виховання дітей та молоді». 

8.36 - від 19.08.2015 № 82 р «Про вшану-

вання пам'яті борців за незалежність 

України у ХХ ст.» 

 Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 

8.37 - від 23.12.2015 № 542 р «Про увіч-

нення пам'яті захисників України на 

період до 2020 року» 

 Ятченко Г.В. 

Козодавова А.Г. 

8.38 - від 19.02.2014 № 96 р «Про план за-

ходів щодо реалізації Стратегії захис-

ту та інтеграції в українське суспільс-

тво ромської національної меншини 

на період до 2020 року» 

 Ятченко Г.В. 

 

8.39 - від 22.03.2016 № 178 р             «Про 

План заходів щодо розвитку і функці-

онування української мови в навчаль-

них закладах м. Запоріжжя на 2016-

2020 роки» 

 Гареєва О.С. 

8.40 - від 10.04.2017 № 271 р «Про органі-

зацію обліку дітей і підлітків шкіль-

ного віку в м.Запоріжжя у 2017 році» 

 Ятченко Г.В. 

 

8.41 - від 10.05.2017 № 270р «Про органі-

зацію оздоровлення та відпочинку 

влітку 2017 року» 

 Ятченко Г.В. 

 

8.42 - від 29.05.2017 № 297р «Про органі-

зацію роботи з направлення дітей до 

позаміських дитячих закладів оздоро-

влення та відпочинку впродовж літ-

нього періоду 2017 року» 

 Ятченко Г.В. 

 

8.43 - від 23.02.2017 №100р «Про організа-

цію роботи щодо оздоровлення дітей, 

які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, в державному пі-

дприємстві «Український дитячий 

центр «Молода гвардія» та державно-

му підприємстві України «Міжнарод-

ний дитячий центр «Артек» впродовж 

року» 

 Ятченко Г.В. 

 

8.44 - від 27.04.2017 № 237р «Щодо захо-

дів з недопущення загрози здоров`ю і 

життя дітей від вибухонебезпечних 

предметів»; 

 Бисько Ю.І. 

8.45 - від 27.04.2017 №238р «Про дотри-

мання правил безпечного облашту-

вання територій навчальних закладів 

та прилеглих до них територій»; 

 Бисько Ю.І. 

8.46 - від  22.05.2017 №284р «Про дотри-

мання норм охорони праці під час ре-

 Бисько Ю.І. 
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монтних робіт в закладах освіти»; 

8.47 - від 23.05.2017 №286р «Про заходи 

безпеки у літній період»; 

 Бисько Ю.І. 

8.48 - від 22.05.2017 № 283р «Про заходи 

безпеки під час проведення свята 

«Останнього дзвоника», урочистого 

вручення документів про освіту та 

випускних вечорів»; 

 Бисько Ю.І. 

8.49 - від 31.05.2017 №309р «Про попере-

дження пожеж та безпеку життєдіяль-

ності учасників навчально-виховного 

процесу на час літніх канікулах 2017 

року» 

 Бисько Ю.І. 

8.50 - від 14.06.2017  № 323р «Про створен-

ня комісії для обстеження найпрості-

ших укриттів, підвальних приміщень, 

горищ»; 

 Бисько Ю.І. 

8.51 - від 12.08.2016 № 26 аг «Про заходи 

безпеки у разі виникнення надзвичай-

них ситуацій, терористичних актів, ди-

версій»; 

 Бисько Ю.І. 

8.52 - від 26.09.2016 №596р»Про створення 

безпечних умов для дітей під час на-

вчально-виховного процесу»; 

 Бисько Ю.І. 

8.53 - від 13.10.2016 № 630р «Про попере-

дження пожеж та уникнення ураження 

електрострумом»; 

 Бисько Ю.І. 

8.54 - від 11.02.2016 № 68р «Про затвер-

дження плану державної атестації до-

шкільних, загальноосвітніх та позашкі-

льних навчальних закладів м. Запоріж-

жя на 2017 рік» 

Відповідно до 

встановлених те-

рмінів 

Дерев’янко В.С. 

Лагода Н.А. 

8.55 - підсумкові накази департаменту щодо 

результатів проведення державної атес-

тації навчальних закладів міста 

 Дерев’янко В.С. 

Лагода Н.А. 
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IV. АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА  

ТА КОНТРОЛЬНО-ЗВІТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ  

 

№  

п/п 

Назва звіту, інформації, узагальненого 

матеріалу 

Термін вико-

нання 

Кому 

надсилати 

 

Виконавець 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 Підготовка наказу про організацію харчування 

учнів ЗНЗ  

01.09.2017 ЗНЗ 

 

Іванова В.В. 

2 Підготовка наказу про порядок розгляду пи-

тання організації безкоштовного харчування 

учнів, які потрапили у складні життєві обста-

вини та відносно яких не можуть бути надані 

відповідні документи 

3  

01.09.2017 

та 

упродовж ро-

ку що 

п’ятниці 

ЗНЗ 

 

Іванова В.В. 

3 Аналіз стану забезпеченості підручниками уч-

нів загальноосвітніх навчальних закладів на 

початок  навчального року 

01.09.2017 

 

05.09.2017 

ТВО 

 

УРО 

Керівники ЗНЗ 

 

Лагода Н.А. 

4 Підготовка наказу «Про організацію проведен-

ня Всеукраїнського рейду «Урок» 

До 04.09.2017 ЗНЗ  

 

Ятченко Г.В. 

5 Підготовка  інформації «Про стан річного пла-

нування в ДНЗ району» 

До 04.09.2017 ДНЗ Морозова О.В. 

6 Узагальнення оперативної інформації про охо-

плення навчання дітей шкільного віку  (за 

формою; наказ ДОНМС ЗМР від 10.05.2017 № 

271 р) 

До 

05.09.2017 

УРО Ятченко Г.В. 

7 Обробка та узагальнення інформації про ре-

зультати моніторингових досліджень виконан-

ня норм харчування дітей у ДНЗ в оздоровчий 

період, підготовка інформаційно-аналітичного 

листа 

До 

05.09.2017 

УРО Дерев’янко 

В.С. 

8 Огляд готовності ДНЗ до нового 2017/2018 на-

вчального року. Підготовка аналітичної інфо-

рмації, електронної презентації. 

05.09.-

16.09.2017 

ДНЗ Дерев’янко 

В.С. 

9 Підготовка бланків державної статистичної 

звітності на 2017/2018 навчальний рік 

До 05.09.2017 ЗНЗ 

 

Коваленко Т.М. 

10 Підготовка інформації про формування мережі 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних за-

кладів на 2017/2018 н.р.» 

До 05.09.2017 УРО Лагода Н.А. 

Дерев’янко 

В.С. 

11 Узагальнення попередньої інформації щодо 

стану працевлаштування та подальшого на-

вчання випускників 9-х та 11-х класів 2017 ро-

ку 

До 

05.09.2017 

ТВО 

 

 

Керівники ЗНЗ 

Ятченко Г.В. 

12 Підготовка наказу про організацію роботи з ді-

тьми, які потребують соціального захисту 

До 05.09.2017 ЗНЗ 

 

Ятченко Г.В. 

13 Узагальнення  та аналіз інформації щодо стану 

організації харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

До 05.09.2017 

 

 

УРО 

 

 

Іванова В.В.   

 

 

14 Підготовка проекту наказу «Про організацію До 05.09.2017 ЗНЗ Козодавова 



 

 

51 
 

методичної роботи з класними керівниками в 

ЗНЗ району»  

А.Г. 

15 Підготовка наказу «Про створення безпечних 

умов для дітей під час навчально-виховного 

процесу» 

До 

06.09.2017 

ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бисько Ю.І. 

16 Звіт денних загальноосвітніх навчальних за-

кладів (ЗНЗ-1) 

06.09.2017 

 

ТВО Керівники ЗНЗ 

17 Підготовка інформації «Про заходи щодо підт-

римки соціальної адаптації та реінтеграції гро-

мадян України» 

До 08.09.2017  Козодавова 

А.Г. 

18 Підготовка спільного з військовим комісаріа-

том наказу «Про організацію допризовної під-

готовки юнаків у 2017/2018 н. р.» 

До 11.09.2017 ЦДПЮ, 

військко-

мат 

Лагода Н.А. 

19 Звіт денних загальноосвітніх навчальних за-

кладів (форми 76-РВК, ЗНЗ-1) 

11.09.2017 УРО 

 

Коваленко Т.М. 

20 Звіт по вечірніх (змінних) школах (форма ЗНЗ-

2) 

14.09.2017 ТВО ЗНВК №70 

21 Підготовка державного статистичного звіту 

«Відомості про мови навчання  та вивчення 

мови як предмета у денних загальноосвітніх 

навчальних закладах» (форма Д-7-8) 

15.09.2017 

 

 

УРО 

 

Коваленко Т.М. 

22 Підготовка державних статистичних звітів по 

вечірніх (змінних) школах (форма ЗВ-1, ЗНЗ-2) 

18.09.2017 УРО 

 

Коваленко Т.М. 

23 Збір, узагальнення інформації ЗНЗ про розпо-

діл учнів за групами, відповідно до стану здо-

ров`я для занять на уроках фізичної культури 

згідно з формою (Наказ від 29.03.2016 № 35р 

«Про стан здоров`я школярів») 

До 15.09.2017 

 

 

До  

19.09.2017 

ТВО 

 

 

УРО 

Керівники ЗНЗ 

 

 

Ятченко Г.В. 

24 Підготовка статистичної  інформації з питань 

організації гурткової роботи в школі 

до 19.09.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

25 Підготовка інформації «Щодо відзначення 26-

річниці незалежності України» 

до 19.09.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

26 Підготовка наказу «Про атестацію педагогіч-

них працівників» 

До  

20.09.2017 

ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Іванова В.В. 

27 Інформації   про облік дітей дошкільного віку. 

Експертиза створеної мережі ДНЗ 

До 

20.09.2017 

УРО Дерев’янко 

В.С. 

28 Аналіз  здійснення управлінського забезпечен-

ня роботи електронного реєстру щодо зараху-

вання дітей до ДНЗ. Визначення показників іс-

нуючої черги по влаштуванню дітей до ДНЗ  

До 

20.09.2017 

УРО Дерев’янко 

В.С. 

29 Аналіз даних  про відвідуваність в ДНЗ протя-

гом оздоровчого періоду (показники фактичної 

чисельності, відвідуваності, захворюваності).  

До 

20.09.2017 

УРО Дерев’янко 

В.С. 

30 Підготовка наказу «Про призначення відпові-

дальних за організацію інклюзивного навчання 

в навчальних закладах району у 2017/2018 

н.р.» 

До 20.09.2017 ЗНЗ Лагода Н.А. 

31 Методична експертиза планів роботи РМЦ 

(дошкільної та початкової ланок) 

до 20.09.2017 РМЦ Морозова О.В. 
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32 Підготовка аналізу, корекція та затвердження 

планів роботи  РМЦ на 2017/2018 н.р. 

до 20.09.2017 РМЦ Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

Козодавова 

А.Г. 

33 Підготовка державного статистичного звіту 

«Відомості про загальноосвітні санаторні та 

спеціальні школи (школи-інтернати)” (форма 

Д-9) 

22.09.2017 

 

 

 

УРО 

 

 

Коваленко Т.М. 

 

 

34 Підготовка пропозицій та узагальнення матері-

алів щодо нагородження педагогічних праців-

ників району на  міському святі працівників 

освіти 

До 25.09.2017 УРО 

 

Іванова В.В. 

35 Підготовка інформації про стан виконання ро-

зпорядження міського голови від 04.03.2016 № 

112р «Про шефську допомогу військовим час-

тинам Збройних сил України Національної 

гвардії України, які дислокуються на території 

м. Запоріжжя» 

25.09.2017 

 

 

УРО 

 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

36 Поновлення інформаційного банку щодо охоп-

лення позашкільною освітою дітей і підлітків, 

що потребують особливої уваги  

До 25.09.2017 

 

УРО Ятченко Г.В. 

37 Інформація про підсумки оздоровлення та від-

починку дітей улітку 2017 року 

До 25.09.2017 УРО Ятченко Г.В. 

38 Засідання атестаційної комісії територіального 

відділу освіти Комунарського району (органі-

заційне) 

До 25.09.2017 ТВО Іванова В.В. 

39 Підготовка інформації «Про відзначення 150-

річчя від дня народження М. Грушевського» 

До 26.09.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

40 Підготовка інформації «Щодо вшанування 

пам’яті І.Франка» 

До 26.09.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

41 Підготовка інформації до наказу «Про органі-

зацію циклу тренінгів» 

До 28.09.2017  Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

42 Огляд реєстру видачі єдиних квитків До  29.09.2017 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

43 Надання соціальних  паспортів по закладу 

освіти та розгорнуті списки учнів за категорія-

ми з підтвердженням  статусу дитини 

До  29.09.2017 

 

ТВО Керівники ЗНЗ 

Ятченко Г.В. 

44 Узагальнення інформації щодо профілактики 

правопорушень серед школярів, учнівської мо-

лоді  

До 29.09.2017 УРО Ятченко Г.В. 

 

45 Надання списків та підтверджуючих докумен-

тів щодо працевлаштування випускників 9-х, 

11-х класів та інформації про працевлаштуван-

ня випускників 9-х, 11-х класів з числа  сиріт, 

позбавлених батьківського піклування 

До 29.09.2017 

 

ТВО Керівники ЗНЗ 

Ятченко Г.В. 

46 Інформація про увічнення пам'яті жителів об-

ласті, які загинули у боротьбі за незалежність, 

державний суверенітет та територіальну ціліс-

ність України (на виконання листа виконавчо-

го комітету від 19.12.2014 № 09/02-23/04194) 

До 29.09.2017 

 

 

УРО Ятченко Г.В. 
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47 Затвердження плану РМК на 2017/2018 н.р. До 29.09.2017 НМЦ, 

ЗНЗ 

РМК 

48 Підготовка  інформації «Про стан річного пла-

нування в ДНЗ району» 

До 29.09.2017 ДНЗ Морозова О.В. 

Дерев’янко 

В.С. 

49 Підготовка наказу «Про проведення міської 

екологічної акції «Чисте місто» 

до 29.09.2017 ЗНЗ, 

НМЦ 

Козодавова 

А.Г. 

50 Підготовка інформації «Про організацію захо-

дів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Ба-

биного Яру» 

До 29.09.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

 

51 Підготовка наказу «Про проведення І (шкіль-

ного) етапу та Всеукраїнських учнівських 

олімпіад». 

до 29.09.2017 

 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

52 Підготовка наказу «Про впровадження район-

ного проекту «Історія без меж» 

до 29.09.2017 

 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

 

53 Підготовка наказу «Про впровадження район-

ного проекту «Сходинки педагогічного успіху» 

до 29.09.2017 

 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

 

54 Підготовка наказу «Про впровадження район-

ного проекту дитячого самоврядування «Роз-

виток шкільного мас-медіа Комунарського ра-

йону» 

до 29.09.2017 

 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

 

55 Інформації про дітей вимушених переселенців Щопонеділка, 
протягом ро-

ку заповнення 
он-лайн таб-

лиці 
Щовівторка 

ТВО 
 
 
 
 

УРО 

ДОН ЗМР 

Керівники за-
кладів освіти 
 
 
 
Ятченко Г.В. 

56 Підготовка наказів про організацію індивідуа-

льної форми навчання  

За потребою ЗНЗ Лагода Н.А. 

57 Підготовка заявки на проходження курсової 

перепідготовки педагогів у 2018 році 

За термінами 

ЗОІППО 

ТВО 

 

 

КЗ 

«ЗОІППО

» ЗОР 

Керівники ЗНЗ 

Керівники ДНЗ 

Керівники ПНЗ 

Іванова В.В. 

58 Організація участі обдарованих учнів у Про-

грамі обміну майбутніх лідерів (FLEX). 

Вересень 2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

1 Інформація про увічнення пам'яті жителів об-

ласті, які загинули у боротьбі за незалежність, 

державний суверенітет та територіальну цілі-

сність України (на виконання листа виконав-

чого комітету від 19.12.2014  № 09/02-

02.10.2017 УРО Ятченко Г.В. 
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23/04194) 

2 Підготовка звіту про контингенти учнів у 

2017/2018 н.р., які використовують у навчаль-

ному процесі підручники загальноосвітніх на-

вчальних закладів  

02.10.2017 УРО Лагода Н.А. 

3 Інформація про шефську допомогу військовим 

частинам Збройних Сил України, Національ-

ної гвардії України, які дислокуються на тери-

торії м. Запоріжжя (розпорядження Запорізь-

кого міського голови від 04.03.2016 № 112 р) 

02.10.2017 УРО Ятченко Г.В. 

4 Підготовка інформації про стан виконання ро-

зпорядження голови Запорізької обласної 

державної адміністрації від 25.11.2016 № 683 

«Про затвердження обласного плану заходів з 

реалізації Стратегії подолання бідності у За-

порізькій області» 

03.10.2017 УРО Ятченко Г.В. 

5 Щоквартальний моніторинг стану злочиннос-

ті, правопорушень, бездоглядності серед не-

повнолітніх (на виконання рішення колегії від 

11.06.2010) 

До 05.10.2017 УРО Ятченко Г.В. 

6 Аналіз стану організації харчування учнів за-

гальноосвітніх навчальних закладів району  

05.10.2017 УРО Іванова В.В. 

7 Підготовка звіту про фактичні учнівські кон-

тингенти загальноосвітніх навчальних закла-

дів за рівнями навчання 2017/2018 навчально-

го року 

05.10.2017 УРО Лагода Н.А. 

8 Інформація про виконання заходів щодо соці-

ального захисту учасників АТО (на розпоря-

дження ЗОДА від 16.02.2016 № 69; лист МВК 

від 18.02.2016 № 00027/02-04/01) 

До 06.10.2017 УРО Ятченко Г.В. 

9 Підготовка державного статистичного звіту 

“Відомості про матеріальну базу денних зага-

льноосвітніх навчальних закладів “ (форма Д-

4) 

06.10.2017 УРО Коваленко Т.М. 

10 Підготовка наказу «Про організацію районно-

го етапу Міського екологічного проекту «Еко-

логічний вектор» 

06.10.2017 НМЦ, 

ЗНЗ 

Козодавова А.Г. 

11 Відкрита публічна презентація Дошкільного 

навчального заклад (ясла-садок) № 285 «Пос-

мішка» Запорізької міської ради Запорізької 

області 

09.10.2017 ДНЗ 

№285 

Дерев’янко В.С. 

Кольонова Т.М. 

12 Державна атестація Дошкільного навчального 

заклад (ясла-садок) № 285 «Посмішка» Запо-

різької міської ради Запорізької області 

09.10.2017- 

30.10.2017 

 

 Атестаційна 

комісія 

13 Підготовка звіту «Про стан травматизму в на-

вчальних закладах за ІІІ квартал 2017 року» 

До 

09.10.2017 
УРО Бисько Ю.І. 

14 Обробка та узагальнення інформації ДНЗ про 

результати моніторингових досліджень вико-

нання норм харчування дітей у ДНЗ за вере-

сень 2017 року. Підготовка інформаційно-

До 09.10.2017 УРО Дерев’янко В.С. 
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аналітичного  листа 
15 Надання списків педагогічних працівників, 

які атестуватимуться в 2017/2018 н. р.  

До 10.10.2017 ТВО Керівники ЗНЗ 

Керівники ДНЗ 

Керівники ПНЗ 

16 Аналіз здійснення управлінського забезпе-

чення електронного ресурсу «Курс: дошкіл-

ля». Підготовка інформаційно-аналітичного  

листа. 

До 12.10.2017 ДНЗ 

 

Дерев’янко В.С. 

17 Звіт про використання бланків суворої звітно-

сті 

12.10.2017 Центр 

«ФСА» 

ЗОР 

Коваленко Т.М. 

18 Підготовка аналітичної інформації щодо рівня 

фізичної підготовки дітей старшого дошкіль-

ного віку ДНЗ. 

До 13.10.2017 ДНЗ Морозова О.В. 

19 Підготовка наказу «Про організацію прове-

дення місячника забезпечення здобуття гро-

мадянами України повної загальної середньої 

освіти та  виявлення і усунення порушень 

чинного законодавства в частині забезпечення 

прав неповнолітніх на одержання повної зага-

льної середньої освіти» 

До 13.10.2017 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

21 Підготовка аналітичної інформації щодо рівня 

компетентності дітей старшого дошкільного 

віку ДНЗ за основними розділами базової про-

грами. 

до  13.10.2017 ДНЗ Морозова О.В. 

22 Підготовка додатків до наказу «Про організа-

цію районного етапу конкурсу «Вчитель ро-

ку». 

До 13.10.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

23 Внесення змін до бази даних Міністерства 

освіти і науки України на виготовлення доку-

ментів про освіту 

До 13.10.2017 

 

До 30.10.2017 

ТВО 

 

Центр 

«ФСА» 

ЗОР 

ЗГ №8 

ЗНВК №90 

Коваленко Т.М. 

24 Підготовка інформації про якість планування 

роботи МО вихователів дошкільних навчаль-

них закладів 

До  16.10.2017 ДНЗ Морозова О.В. 

 

25 Підготовка наказу про попередження пожеж 

та уникнення ураження електрострумом 

До 17.10.2017 ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бисько Ю.І. 

26 Підготовка державного статистичного звіту 

“Відомості про групування закладів за кількі-

стю вчителів, класів і учнів” (форма Д-6) 

17.10.2017 УРО Коваленко Т.М. 

27 Підготовка проекту наказу «Про проведення 

інтелектуальних змагань « Що? Де? Коли?». 

До 17.10.2017 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

28 Підготовка інформації «Про якість плануван-

ня роботи ШМО класних керівників». 

 

До 17.10.2017 НМЦ, 

ЗНЗ 

Козодавова А.Г. 

29 Підготовка наказу про підготовку закладів 

освіти до осінньо-зимового періоду 

До 

18.10.2017 
ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бондаренко 

С.М. 
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30 Підготовка наказу: «Про  затвердження спис-

ків та графіку проходження атестації педаго-

гічними працівниками навчальних закладів у 

2017/2018 навчальному році» 

До 20.10.2017 

 

 

ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Іванова В.В. 

31 Інформування про виконання плану заходів 

щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 

359-р) 

До 25.10.2017 УРО Ятченко Г.В. 

32 Підготовка державного статистичного звіту 

«Відомості про напрями профільного навчан-

ня і поглиблене вивчення предметів” (форма 

Д-5) 

27.10.2017 УРО Коваленко Т.М. 

33 Підготовка наказу «Про проведення І (шкіль-

ного) етапу та підготовку до ІІ (районного) 

етапу Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П. Яцика». 

До 29.10.2017 НМЦ, 

ЗНЗ 

Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

34 Підготовка наказу «Про проведення І (шкіль-

ного) етапу та підготовку до ІІ (районного) 

етапу  Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. Т.Шевченко». 

До 29.10 2017 НМЦ, 

ЗНЗ 

Гареєва О.С. 

35 Внесення змін до бази даних загальноосвітніх 

навчальних закладів для участі в ЗНО 

До 30.10.2017 ДпРЦО-

ЯО 

Коваленко Т.М. 

36 Підготовка наказу з профілактики інфекцій-

них захворювань, отруєнь серед школярів ЗНЗ 

району 

До 31.10.2017 ЗНЗ Коваленко Т.М. 

37 Підготовка наказу про забезпечення прове-

дення місячника безпеки в дошкільних, зага-

льноосвітніх та позашкільних навчальних за-

кладах району у 2017 році 

До 

31.10.2017 
ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бисько Ю.І. 

38 Підготовка наказу про запобігання негатив-

них наслідків несприятливих метеорологічних 

умов 

До 

31.10.2017 
ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бондаренко 

С.М. 

39 Аналіз змін мережі ЗНЗ, контингентів школя-

рів району у 2017/2018 навчальному році 

31.10.2017 ЗНЗ Лагода Н.А. 

40 Підготовка наказу «Про організацію і прове-

дення ІІ (районного) етапу  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад в 2017-2018 н.р.». 

до 31.10.2017 НМЦ 

ЗНЗ 

Гареєва О.С. 

41 Підготовка наказу «Про проведення І етапу 

конкурсу науково-дослідницьких робіт 

МАН». 

до 31.10.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

42 Підготовка звіту «Про проведення І етапу 

конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН» 

та заявок на участь у ІІ етапі. 

до 31.10.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

43 Підготовка інформації «Про результативність 

участі вихованців ДНЗ та учнів  у районному 

етапі міського екологічного конкурсу». 

до 31.10.2017 ДНЗ 

ЗНЗ 

 

Морозова О.В. 

Козодавова А.Г. 

44 Розширена інформація щодо кількості дітей 

ВПО (ДНЗ, ЗНЗ) (лист ДОН ЗОДА від 

Щосереди 

 
УРО Ятченко Г.В. 
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02.10.2015 № 2476/01-12) 

45 Температурний режим в НЗ та загальні показ-

ники захворюваності в НЗ по місту 

Щосереди 

 

ЗНЗ 

УРО 

Директори ЗНЗ 

Коваленко Т.М. 

46 Підготовка інформації про доставку підруч-

ників для учнів 9-х класів до ЗНЗ за державні 

кошти 

По мірі над-

ходження 

УРО Лагода Н.А. 

47 Підготовка довідки «Про якість планування 

ШМО з навчальних предметів в ЗНЗ». 

Жовтень 2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

48 Методичне  об’єднання вихователів груп ран-

нього віку,  молодшого та середнього дошкі-

льного віку,   старшого дошкільного віку 

Жовтень 2017 ДНЗ 

 

Морозова О.В. 

49 Методичне об’єднання практичних психологів Жовтень 2017 ДНЗ Морозова О.В. 

50 Школа інструкторів з фізичної культури ДНЗ Жовтень 2017 ДНЗ Морозова О.В. 

51 Районний медіапроект «Відеоканал Комунар-

ської освіти» 1 етап.  Майстер клас «Створен-

ня медіа простору» 

Жовтень 2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

52 Тренінг «Я здорова сім’я» (Профілактика ВІЛ, 

СНІДу у навчальних закладах) 

Жовтень 2017 СДНЗ № 

199 

Морозова О.В. 

Єгорова С.Р. 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

1.  Підготовка інформації про стан вико-

нання розпорядження голови Запорізь-

кої обласної державної адміністрації від 

01.06.2016 № 324 «Про впровадження 

інклюзивного навчання у закладах осві-

ти області» 

01.11.2017 УРО Лагода Н.А. 

2.  Надання вакансій працівників в закла-

дах освіти району 

01.11.2017 ДОН  

ЗОДА 

Іванова В.В. 

3.  Підготовка наказу «Про організацію 

районного етапу конкурсу «Вчитель ро-

ку». 

До 01.11.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

4.  Підготовка наказу «Про проведення 

районного етапу інтелектуальних зма-

гань «Всезнайки» для учнівських ко-

манд 3-4-х класів ЗНЗ у 2017-2018 н.р.» 

До 01.11.2017 

 

ЗНЗ 

 

Морозова О.В. 

5.  Підготовка наказу «Про проведення І 

(шкільного) етапу Міжнародного кон-

курсу з української мови ім. П. Яцика». 

До 01.11.2017 ЗНЗ 

 

Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

6.  Узагальнення статистичної інформації 

ЗДО про результати моніторингових 

досліджень щодо організації харчування 

дітей за жовтень 2017 року  

До 05.11.2017 УРО Дерев’янко 

В.С. 

7.  Підготовка наказу «Про проведення  ІІ 

(районного) етапу  Міжнародного кон-

курсу з української мови ім. 

Т.Шевченко». 

До 05.11 2017  ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

8.  Підготовка інформації про стан забез- 06.11.2017 УРО Лагода Н.А. 
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печення архітектурної доступності нав-

чальних закладів 

 

 

9.  Звіт 1-ЗСО про стан працевлаштування 

випускників 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

До 07.11.2017 

 

До 28.11.2017 

ТВО 

 

УРО 

Керівники 

ЗЗСО 

 

Ятченко Г.В. 

10.  Підготовка наказу «Про затвердження 

Плану заходів щодо розвитку освітньої 

системи міста Запоріжжя на 2018-2023 

роки» 

07.11.2017 ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

Козодавова 

А.Г. 

11.  Підготовка наказу «Про проведення 

фізкультурно-патріотичного фестивалю 

школярів «Козацький гарт» у 2017-2018 

н.р.» 

До 10.11.2017 ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

12.  Інформація про динаміку фактичного 

дитячого контингенту ДНЗ за жовтень-

листопад (показники фактичної чисель-

ності, відвідуваності, захворюваності)  

До 10.11.2017 УРО Дерев’янко 

В.С. 

13.  Інформація про стан проходження 

медичного огляду учнями 

10.11.2017 ТВО Керівники ЗНЗ 

 

14.  Підготовка наказу «Про організацію та 

проведення ІІІ районного етапу Місько-

го природничого конкурсу мульти-

медійних проектів «Віртуальна лабора-

торія з природничо-наукових дисци-

плін» 

15.11.2017 ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

15.  Наказ «Про участь у відкритому 

фізкультурно-спортивному розважаль-

ному Святі «Козацькі розваги» 

До 20.11.2017 ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

16.  Підготовка інформації Про забезпечен-

ня виконання заходів до Дня пам’яті 

жертв голодоморів в Україні в 2017 році 

До 24.11.2017 УРО Козодавова 

А.Г. 

17.  Підготовка наказу «Про стан і розвиток 

мережі творчих об’єднань, гуртків, 

відділень, секцій у позашкільних нав-

чальних закладів та закладах загальної 

середньої освіти у 2017/2018 навчаль-

ному році»  

До 28.11.2017 

 

ЗНЗ 

ПНЗ 

Ятченко Г.В. 

18.  Управлінське забезпечення з відзначен-

ня Міжнародного дня порозуміння з 

ВІЛ-інфікованими 

До 

28.11.2017 

ЗНЗ 

 

Ятченко Г.В. 

19.  Нарада з керівниками загальноосвітніх 

навчальних закладів та позашкільних 

навчальних закладів 

29.11.2017 ТВО Кінебас В.В. 

20.  Нарада з керівниками дошкільних нав-

чальних закладів 

30.11.2017 ТВО Кінебас В.В. 

21.  Підсумкова інформація щодо виконання 

Плану заходів департаменту освіти і на-

уки Запорізької міської ради щодо про-

До 30.11.2017 УРО Ятченко Г.В. 
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тидії торгівлі людьми до 2020 року (На-

каз ДОН ЗМР від 19.08.2016 № 509р 

«Про затвердження плану заходів щодо 

протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року») 

22.  Підготовка інформації про виконання 

Плану обласних заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні на період до 2020 року 

До 25.11.2017 НМЦ Козодавова 

А.Г. 

23.  Підготовка наказу «Про підсумки робо-

ти по поверненню дітей шкільного віку 

до навчання в ході Всеукраїнського 

рейду «Урок» та під час проведення мі-

сячника щодо здобуття громадянами 

України повної загальної середньої 

освіти» 

До 30.11.2017 ЗЗСО Ятченко Г.В. 

24.  Підготовка наказу «Про стан і розвиток 

мережі загальноосвітніх навчальних за-

кладів у 2017/2018 навчальному році» 

(довідка, наказ) 

30.11.2017 ЗНЗ 

 

Лагода Н.А. 

25.  Підготовка наказу «Про забезпечення 

організованого проведення ЗНО у 2018 

році» 

За термінами 

ДОН ОДА 

ЗНЗ 

 

Коваленко Т.М. 

 

26.  Розширена інформація щодо кількості 

дітей ВПО (ДНЗ, ЗНЗ)(лист ДОН ЗОДА 

від 02.10.2015  № 2476/01-12) 

Щосереди 

 

УРО Ятченко Г.В. 

27.  Температурний режим в закладах освіти 

та загальні показники захворюваності 

на ГРВІ та грип 

Щосереди 

  

ТВО 

 

УРО 

Керівники за-

кладів освіти 

Коваленко Т.М. 

Дерев’янко В.С. 

28.  Робота атестаційної комісії щодо ви-

вчення досвіду роботи вихователів-

методистів, педагогічних працівників, 

заступників директорів, які атестують-

ся. 

За окремим 

графіком 

Заклади 

освіти 

Члени атеста-

ційної комісії 

29.  Консультації  керівників ШМО «Орга-

нізація та проведення Тижня професій-

ної майстерності класного керівника» 

За окремим 

графіком 

 Козодавова 

А.Г. 

30.  Школа музичних керівників ДНЗ Листопад 

2017 

ДНЗ Морозова О.В. 

31.  Районний проект «Історія без меж» 1 

етап.  Конкурс віршів, малюнків та ві-

деороликів присвячених історії Запорі-

жжя XVIII –  поч. XX ст. 

Листопад 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

32.  Круглий стіл з питань історії менонітів 

та їх вплив на м. Запоріжжя XVIII – XIX 

ст. 

Листопад 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 
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33.  Державна атестація: 

- Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 172 «Кришталевий» Запорізь-

кої міської ради Запорізької області 

- Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 97 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

 

13.11.2017- 

01.12.2017 

27.11.2017- 

15.12.2017 

 

ДНЗ, ЗНЗ Члени  атеста-

ційної комісії 

 

ГРУДЕНЬ 

 

1 Інформація «Про стан охоплення дітей та 

підлітків шкільного віку навчанням» (лист 

ДОН ЗОДА від 09.09.2013 № 1835.02-14) 

До 10.12.2017 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

2 Інформація (звіт) про розвиток науково-

технічної творчості (щорічний) 

До 

05.12.2017 

 

До 

10.12.2017 

ТВО 
 
 

УРО 

ДОН ЗМР 

Керівники на-
вчальних за-
кладів 
Козодавова 
А.Г. 

3 Інформація про виконання плану заходів 

щодо реалізації Стратегії захисту та інтег-

рації в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 

року на виконання розпорядження ЗОДА 

від 04.02.2014 № 26 

До 15.12.2016 

 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

5 Підготовка наказу «Про забезпечення прав 

неповнолітніх на одержання повної зага-

льної середньої освіти» 

До 15.12.2017 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

6 Підготовка інформації про закупівлю та 

своєчасну доставку підручників до ЗНЗ за 

кошти освітньої субвенції 

До 15.12.2017 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

7 Підготовка наказу «Про стан і розвиток 

мережі загальноосвітніх навчальних за-

кладів у 2017-2018 навчальному році» (до-

відка, наказ) 

До 10.12.2017 ЗНЗ Лагода Н.А. 

8 Внесення змін до бази даних загальноосві-

тніх навчальних закладів для участі у ЗНО 

До 30.12.2017 ДпРЦОЯО Керівники 

ЗНЗ 

9 Інформація про реєстрацію закладів освіти 

та контингенти випускників ЗНЗ у 2017-

2018 навчальному році для участі у ЗНО за 

відповідними формами 

За термінами 

ДпРЦОЯО 

ДпРЦОЯО 

Моніторинго-

вий центр 

ТВО 

Керівники 

ЗНЗ 

 

10 Інформація щодо створення пунктів реєст-

рації для ЗНО  

До 29.12.2017 ДпРЦОЯО Коваленко 

Т.М. 

11 Підготовка інформації про виконання ви-

мог наказу МОНУ від 06.02.2012 № 111, 

листа ЗОІППО ЗОР від 17.11.2015 № 

3774/01.01-20 (про вдосконалення  діяль-

ності бібліотек загальноосвітніх навчаль-

них закладів) 

До 01.12.2017 

 

До 02.12.2017 

ТВО 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Керівники 

ЗНЗ 

Лагода Н.А. 

12 Підготовка наказу «Про організацію та 

проведення конкурсного приймання дітей 

До 28.12.2017 ЗНЗ Лагода Н.А. 
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до гімназій, спеціалізованої школи на 

2017-2018 н. р.» 

13 Підготовка наказу «Про організацію робо-

ти щодо попередження дитячого травма-

тизму під час проведення Новорічних 

свят» 

До 

20.12. 

2017 

ЗНЗ 

 

Бисько Ю.І. 

14 Підготовка наказу «Про безпеку життєдія-

льності учнів та вихованців навчальних 

закладів в канікулярний період» 

До 

20.12.2017 

ЗНЗ 

 

Бисько Ю.І. 

15 Підготовка звіту «Про стан травматизму в 

навчальних закладах за ІV квартал 2017 

року та за 2017 рік»  

До 

29.12.2017 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Бисько Ю.І. 

16 Підготовка узагальненої інформації про 

стан виконання заходів розпорядження 

ОДА від 17.05.2011 №185 «Щодо поши-

рення наркоманії, боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів…» 

До 

20.12.2017 

УРО 

ДОН ЗМР  

 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

 

17 Підготовка наказу «Про організацію осо-

бистого прийому та розгляду письмових 

звернень громадян у 2018 році» 

До 

30.12.2017 

ЗНЗ Іванова В.В. 

18 Про результати проведення новорічних 

свят у ДНЗ. Інформація. 

До 28.12.2017 ДНЗ Дерев’янко 

В.С. 

19 Інформація про роботу закладів під час 

канікул 

До 29.12.2017 ЗНЗ Іванова В.В. 

20 Узагальнення інформації для організації 

профілактичних медичних оглядів праців-

ників закладів освіти в 2018 році 

До 11.12.2017 

 

До 29.12.2017 

ТВО 

 

Лікарня (проф-

пункт) 

Керівники за-

кладів освіти 

Коваленко 

Т.М. 

21 Підготовка наказу «Про обов’язковий ме-

дичний огляд працівників навчальних за-

кладів у 2018 році» 

До 29.12.2017 ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Коваленко 

Т.М. 

22 Підготовка наказу про стан інформатизації 

загальноосвітніх навчальних закладів ра-

йону 

До 29.12.2017 ЗНЗ Коваленко 

Т.М. 

23 Аналіз даних ДНЗ про фактичну відвіду-

ваність за листопад. Своєчасність внесен-

ня даних до електронного ресурсу «Курс: 

дошкілля» (станом на 01 число поточного 

місяця) 

До 05.12.2017 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко 

В.С. 

24 Підготовка звіту «Дані про функціонуван-

ня ДНЗ за 2017 рік» 

До 28.12.2017 УРО 

ДОН ЗМР 

Дерев’янко 

В.С. 

25 Узагальнення інформації ДНЗ про резуль-

тати моніторингових досліджень щодо ор-

ганізації харчування дітей у листопаді 

2017 року 

До 05.12.2017 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко 

В.С. 

26 Робота атестаційної комісії щодо вивчення 

досвіду роботи вихователів-методистів, 

педагогічних працівників, заступників ди-

ректорів, які атестуються. 

За окремим 

графіком 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Іванова В.В. 

Гареєва О.С. 

27 Підготовка інформації на виконання роз- До 08.12.2017  Іванова В.В. 
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порядження міського голови від 

15.03.2016 № 493к/тр «Про затвердження 

плану заходів щодо забезпечення вико-

нання вимог ЗУ «Про запобігання коруп-

ції» 

28 Підготовка наказу «Про участь у ІІІ Місь-

кому конкурсі шкільних газет і сайтів 

«Mediascool-2018» за тематичним напря-

мом «Українська культурна спадщина За-

поріжжя» 

Грудень 2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

29 Підготовка  наказу «Про підсумки район-

ного етапу конкурсу «Вчитель року». 

Грудень 2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

30 Підготовка проекту наказу про проведення 

районного конкурсу дитячої творчості 

«Перлинки  2018 року». 

Грудень 2017 ДНЗ Дерев’янко 

В.С. 

Морозова О. 

В. 

 

31 Підготовка листа щодо участі  загальноос-

вітніх навчальних закладів у Міжнародно-

му проекті «Всесвітній марафон написан-

ня листів на захист прав людини - 2017» 

10.12.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

32 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення районного етапу  інтелектуальних 

змагань «Всезнайки» для учнівських ко-

манд  3-4-х класів ЗНЗ у 2017-2018 н.р.» 

До 20.12.2017 

 

ЗНЗ 

 

Морозова 

О.В. 

 

33 Підготовка наказу «Про підсумки ІІ (ра-

йонного) етапу та підготовку до ІІІ (облас-

ного) етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика». 

12.12.2017 ЗНЗ Морозова 

О.В. 

Гареєва О.С. 

34 Підготовка наказу «Про підсумки ІІ (ра-

йонного) етапу  та підготовку до ІІІ (обла-

сного) етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Т.Шевченко». 

12.12.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

35 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення районного етапу конкурсу «Зелена 

хвиля» Міського проекту «Екологічний 

вектор» 

20.12.2017 ЗНЗ 

ДНЗ 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова 

О.В. 

36 Інформаційно-методичні нарада виховате-

лів-методистів ДНЗ «Результативність ме-

тодичних заходів з вихователями ДНЗ у І 

півріччі» 

Грудень 2017 ДНЗ Морозова 

О.В. 

37 Інструктивно-методична нарада заступни-

ків директорів що опікуються виховною 

роботою «Аналіз роботи за І півріччя. 

Вдосконалення роботи  щодо проектуван-

ня, розробки та моделювання перспектив-

них виховних технологій в школі. Інфор-

маційне забезпечення електронної газети 

сайту ТВО» 

26.12.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 
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38 Підготовка матеріалів до обласного етапу 

конкурсу «Вчитель року» 

Грудень 2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

39 Тренінг «Що має кожен знати про ВІЛ» 

(Профілактика ВІЛ, СНІДу у навчальних 

закладах) 

Грудень 2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

 

40 Проведення заходів до Всесвітнього Дня 

боротьби зі СНІДом . Обласна програма 

профілактики ВІЛ-інфекцій, сніду. 

Грудень 2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

41 Заходи до Дня Збройних сил України. Грудень 2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

42 Районний етап обласного конкурсу з  роз-

повсюдження здорового способу життя 

«Обери життя». 

Грудень 2017 ЗНЗ 

 

Козодавова 

А.Г. 

43 Заходи до Дня Святого Миколаю. Заходи 

до Новорічних та Різдвяних свят. 

19.12.2017-

26.12.2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

Морозова 

О.В. 

44 Державна атестація: 

- Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 219 «Сонячний зайчик» Запорі-

зької міської ради Запорізької області 

11.12.2017- 

29.12.2017 

 

ДНЗ Члени атеста-

ційної комісії 

45 Аналіз та узагальнення пропозицій до 

плану проведення інспектування загально-

освітніх, дошкільних і позашкільних на-

вчальних закладів на 2018 рік 

До 15.12.2017 УРО 

ДОН ЗМР 

Лагода Н.А. 

Дерев’янко 

В.С. 

46 Інформування про виконання плану захо-

дів щодо медичної, психологічної, профе-

сійної реабілітації та соціальної адаптації 

учасників антитерористичної операції (ро-

зпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31.03.2015 № 359-р) 

До 25.12.2017 УРО 

ДОН ЗМР 

Ятченко Г.В. 

47 Інформація про увічнення пам'яті жителів 

області, які загинули у боротьбі за незале-

жність, державний суверенітет та терито-

ріальну цілісність України (на виконання 

листа виконавчого комітету від 19.12.2014  

№ 09/02-23/04194) 

До 25.12.2017 

 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

 

48 Розширена інформація щодо кількості ді-

тей ВПО (ДНЗ, ЗНЗ)(лист ДОН ЗОДА від 

02.10.2015 № 2476/01-12) 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Ятченко Г.В. 

49 Температурний режим в НЗ та загальні 

показники захворюваності в НЗ по району 

Щосереди  УРО 

ДОН ЗМР 

Коваленко 

Т.М. 

50 Підготовка наказу «Про недопущення тра-

вматизму серед учасників навчально-

виховного процесу закладів освіти у 

зв`язку погіршення погодних умов» 

До 
20.12.2017 

ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бисько Ю.І. 

51 Вжиття управлінських заходів щодо орга-

нізації роботи з дітьми, які не охоплені 

дошкільною освітою 

До 30.12.2017 ДНЗ Деревянко 

В.С. 

52 Управлінське забезпечення відзначення  03.12.2017 УРО Ятченко Г.В. 
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Міжнародного дня інвалідів  ДОН ЗМР  

53 Підготовка інформації про стан виконання 

доручення Президента України від 

21.03.2012 № 1-1/645, листа Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту облдер-

жадміністрації від 04.03.2013 № 15-055 ві-

дповідно до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку За-

порізької області, затвердженої рішенням 

обласної ради від 29.12.2011 (лист УОН 

ДОНМС від 13.03.2013 № 01.01-17/804 

«Про надання інформації» щодо розвитку 

мережі Інтернет) 

11.12.2017 

  

УРО 

ДОН ЗМР 

Коваленко 

Т.М. 

54  Підготовка інформації про хід виконання 

розпорядження голови облдержадмініст-

рації від 25.04.2013 № 208 «Про 

розв’язання актуальних проблем осіб з об-

меженими фізичними можливостями» 

15.12.2017 

 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Лагода Н.А. 

Ятченко Г.В. 

55 Підготовка інформації про хід виконання 

розпорядження голови облдержадмініст-

рації від 27.02.2017 № 81 «Про затвер-

дження Плану обласних заходів з вико-

нання рекомендацій, викладених у заклю-

чних зауваженнях, наданих Комітетом 

ООН з прав осіб з інвалідністю» 

25.12.2017 

 

 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

 

СІЧЕНЬ 

 

1 Інформація про виконання   Комплексно-

го плану заходів управління освіти і нау-

ки департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Запорізької міської ради щодо ви-

конання завдань Комплексної обласної 

програми з оздоровлення та відпочинку 

дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерно-

го паритету та протидії торгівлі людьми 

на 2012–2016 роки (рішення ОДА від 

24.11.2011 № 8, наказ УОН ДОНМС ЗМР 

від 18.01.2012 № 03) 

До 15.01.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

2 Щоквартальний моніторинг стану зло-

чинності, правопорушень, бездоглядності 

серед неповнолітніх (на виконання рі-

шення колегії від 11.06.2010) 

До 05.01.2018  УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

3 Інформація про виконання заходів щодо 

соціального захисту учасників АТО (на 

розпорядження ЗОДА від 16.02.2016 № 

69) 

До 05.01.2018 

   

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

4 Підготовка інформації про хід виконання 

Плану заходів щодо реалізації обласної 

Програми виконання завдань і заходів 

04.01.2018 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 
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Державної цільової програми «Націона-

льний план дій з реалізації конвенції про 

права інвалідів» на період до 2020 року», 

затвердженого наказом ДОНМС від 

21.12.2012 № 719 

  

5 Підготовка наказу про моніторинг вико-

нання плану заходів навчальних закладів 

щодо висвітлення державної політики 

України, пропаганди національно-

патріотичного виховання молоді 

До 15.01.2018 

 

ЗНЗ Козодавова А.Г. 

Ятченко Г.В. 

6 Підготовка звіту про стан роботи зі звер-

неннями громадян у 2017 році 

03.01.2018 

 

05.01.2018 

 

ТВО 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Керівники за-

кладів освіти 

Іванова В.В. 

Оленець С.М. 

7 Підготовка звіту «Відомості про прогно-

зовану та фактичну  кількість учнів  6, 10  

класів загальноосвітніх навчальних  за-

кладів на 2018/2019 навчальний рік» 

15.01.2018 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Лагода Н.А. 

8 Підготовка звіту «Про виконання навча-

льних планів і програм за І семестр 

2017/2018 н.р.» 

До 16.01.2018 ТВО Керівники ЗНЗ 

 

9 Підготовка наказу «Про виконання на-

вчальних планів і програм за І семестр 

2017/2018 н.р.» 

До 29.01.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

10 Звіт про надходження підручників та на-

вчальних посібників до  навчальних  за-

кладів упродовж 2017 року 

До 27.01.2018 ТВО Керівники ЗНЗ 

11 Підготовка наказу «Про підсумки трав-

матизму за 2017 рік та стан виконання 

єдиного порядку розслідування нещасних 

випадків» 

До 31.01.2018 ЗНЗ Бисько Ю.І. 

12 Аналіз травматизму за 2017 рік До 26.01.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

Бисько Ю.І. 

13 Створення бази даних для замовлення 

документів про освіту для випускників 

шкіл Комунарського району 2018 року, 

які виготовляються на основі  

комп’ютерних технологій 

До 

16.01.2018 

ТВО Керівники ЗНЗ 

 

Коваленко Т.М. 

14 Аналітична інформація про результати 

моніторингових досліджень щодо вико-

нання норм харчування дітей у ДНЗ  за 

2017 рік.  

10.01.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

15 Звіт про функціонування мережі у 2017 

році 

За графіком УРО 

ДОН ЗМР 

Дерев’янко В.С. 

16 Аналіз динаміки фактичного контингенту 

дітей дошкільного віку у ДНЗ за грудень 

2017 р.  Аналіз  здійснення управлінсько-

го забезпечення електронного ресурсу 

«Курс: дошкілля».  

До 

10.01.2018 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

17 Узагальнення даних  за звітами ДНЗ (фо- До УРО Дерев’янко В.С. 
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рма 85к). Контроль за формуванням дер-

жавної статистичної  звітності Ф-85К 

15.01.2018 ДОН ЗМР 

 

18 Стан черги з влаштування дітей до ДНЗ 

станом на 01 число поточного місяця. Пі-

дготовка звіту за формою «№1-черга» 

До 05.01.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

19 Аналіз динаміки фактичного контингенту 

дітей дошкільного віку у ДНЗ  за 2017 

рік. Підготовка проекту наказу «Про від-

відування дітьми ДНЗ району за 2017 

рік»  

До 10.01.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

20 Звіт про виконання  Плану обласних дій 

щодо розв`язання актуальних проблем 

осіб з обмеженими фізичними можливос-

тями (наказ облУОН від 29.07.2011 № 

555) 

До 25.01.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

Ятченко Г.В. 

21 Збір та обробка даних  КЗ «Центру пер-

винної медико-санітарної допомоги № 6» 

про стан здоров’я дітей дошкільного віку 

за 2017 рік. 

До 10.01.2018 КЗ «ЦПМСД 

№ 6» 

Дерев’янко В.С. 

22 Підготовка наказу про моніторинг якості 

організації харчування в навчальних за-

кладах  

До 29.01.2018 ЗНЗ Іванова В.В. 

23 Робота атестаційної комісії щодо вивчен-

ня досвіду роботи вихователів-

методистів, педагогічних працівників, за-

ступників директорів, які атестуються. 

За окремим 

графіком 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Іванова В.В. 

Члени атеста-

ційної комісії 

24 Організація участі учнів-переможців ІІ 

(районного) етапу учнівських олімпіад в 

ІІІ (обласному) етапі 

За графіком ЗНЗ Гареєва О.С. 

25 Підготовка наказу «Про участь у Другій 

сесії міського проекту «Управлінська со-

тян кадрового резерву» у 2017-2018 на-

вчальному році» 

Січень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

26 Узагальнена інформація «Про відзначен-

ня Дня Соборності та Свободи України» 

Січень 2018 НМЦ Козодавова А.Г. 

27 Узагальнена інформація «Про виконання 

Плану обласних заходів до Дня пам’яті 

жертв Голокосту» 

Січень 2018 НМЦ Козодавова А.Г. 

28 Узагальнена інформація «Про вшануван-

ня пам’яті Героїв Крут» 

Січень 2018 НМЦ Козодавова А.Г. 

29 Підготовка наказу «Про організацію та 

проведення районного етапу ІІІ Міського 

природничого конкурсу мультимедійних 

проектів «Віртуальна лабораторія з при-

родничо-наукових дисциплін» 

05.01.2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

30 Підготовка проекту наказу «Про підсум-

ки інтелектуальних змагань «Що? Де? 

Коли?». 

05.01.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

31 Інструктивно-методична нарада з керів-

никами РМЦ «Аналіз роботи РМЦ  за І 

Січень 2018 РМЦ Гареєва О.С. 
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півріччя» 

 

32 Інструктивно-методична нарада з керів-

никами ШМО початкових класів «Аналіз 

роботи РМЦ за І півріччя» 

Січень 2018 ЗНЗ Морозова О.В. 

33 Інструктивно-методична нарада з заступ-

никами директорів з науково-методичної 

роботи «Аналіз результативності участі 

учнів у Всеукраїнських учнівських олім-

піадах, предметних конкурсах» 

Січень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

34 Методичне  об’єднання вихователів груп 

раннього віку,  молодшого та середнього 

дошкільного віку,   старшого дошкільно-

го віку 

Січень 2018 ДНЗ 

 

Морозова О.В. 

35 Районний проект «Історія без меж» 2 

етап.  Круглий стіл з питань історії мено-

нітів та їх вплив на сьогодення м. Запо-

ріжжя XVIII – XIX ст. 

Січень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г 

36 Організаційне забезпечення участі учнів 

у  ІІІ (обласному) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Січень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

37 Проведення Декади «Історична пам’ять 

поколінь»: заходи щодо відзначення Дня  

памяті Героїв Крут, заходів до Дня Со-

борності України, міжнародний день 

пам’яті жертв Голокосту. 

26.01.2017-

30.01.2018 

ЗНЗ Козодавова А.Г. 

38 Розширена інформація щодо кількості ді-

тей ВПО (ДНЗ, ЗНЗ)(лист ДОН ЗОДА від 

02.10.2015 № 2476/01-12) 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

39 Температурний режим в НЗ та загальні 

показники захворюваності в НЗ по райо-

ну 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Коваленко Т.М. 

 

ЛЮТИЙ 

 

1 Аналітична інформація про забезпечення 

виконання  Програми комплексної реабі-

літації дітей з  особливими потребами та 

дітей-інвалідів 

05.02.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

2 Підготовка наказу про підсумки моніто-

рингу якості організації харчування в на-

вчальних закладах  

До 25.02.2018 ЗНЗ Іванова В.В. 

3 Підготовка наказу про підсумки моніто-

рингу виконання плану заходів навчаль-

них закладів щодо висвітлення державної 

політики України, пропаганди національ-

но-патріотичного виховання молоді 

До 25.02.2018 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

4 Аналіз стану здоров’я школярів ЗНЗ  за 

результатами моніторингу з основних 

показників за додатками 1 і 4 до листа 

До 10.02.2018 

 

До 19.02.2018 

ЗНЗ 

 

УРО 

Керівники ЗНЗ 

 

Ятченко Г.В. 
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міськ УОіН від 22.01.2004 № 08/010-75  ДОН ЗМР 

5 Узагальнена інформація «Про реалізацію 

обласного плану заходів щодо стратегії 

захисту та інтеграції в українське суспі-

льство ромської національної меншини»  

До 

10.02.2018 

 

УПРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

6 Підготовка звіту про міжнародне співро-

бітництво загальноосвітніх навчальних 

закладів 

До 02.02.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

7 Підготовка наказу «Про формування ме-

режі навчальних закладів району  на 

2018-2019 н.р.» 

До 20.02.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

8 Підготовка інформації щодо формування 

попередньої мережі ЗНЗ на 2018-2019 

н.р.  

До 06.02.2018 

До 15.02.2018 

ТВО 

УРО 

Керівники ЗНЗ 

Лагода Н.А. 

9 Звіт про надходження підручників та на-

вчальних посібників до  навчальних  за-

кладів упродовж 2017 року 

До 01.02.2018 МОНУ, 

ДОН 

Лагода Н.А. 

 

10 Узагальнення інформації ДНЗ про ре-

зультати моніторингових досліджень що-

до організації харчування дітей у січні 

2018 року 

До 05.02.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

11 Аналіз даних ДНЗ про динаміку фактич-

ного дитячого контингенту (показники 

фактичної чисельності, відвідуваності, 

захворюваності). Своєчасність внесення 

даних до електронної бази 

До 05.02.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

12 Визначення ефективності роботи ДНЗ 

щодо збереження та зміцнення здоров’я. 

Проведення щорічного моніторингу ста-

ну здоров’я дітей за показниками, визна-

ченими п. 13.11 ДержСанПін, здійснення 

аналізу дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог до умов перебування дітей в ДНЗ, 

реалізації Плану заходів щодо забезпе-

чення дотримання санітарного законо-

давства та проведення оздоровчих захо-

дів у ДНЗ у 2017 році. Обробка моніто-

рингових досліджень. Підготовка аналі-

тичної інформації, проекту наказу «Про 

організацію роботи щодо покращення 

стану здоров’я дітей у ДНЗ району та за-

безпечення санітарно-гігієнічних вимог 

до їх перебування в дошкільному закла-

ді» 

До 20.02.2018 ДНЗ Дерев’янко В.С. 

13 Робота атестаційної комісії щодо вивчен-

ня досвіду роботи вихователів-

методистів, педагогічних працівників, за-

ступників директорів, які атестуються. 

За окремим 

графіком 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Іванова В.В. 

Члени атеста-

ційної комісії 

14 Підготовка наказу «Про участь V Міської 

Конференції лідерів дитячої демократії 

Лютий 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 
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навчальних закладів міста» 

15 Узагальнена інформація «Про реалізацію 

обласного плану заходів щодо стратегії 

захисту та інтеграції в українське суспі-

льство ромської національної меншини»  

Лютий 2018 НМЦ Козодавова А.Г. 

16 Підготовка наказу «Про участь у  ІІ етапі 

конкурсу науково-дослідницьких робіт 

МАН». 

Лютий 2018 НМЦ Гареєва О.С. 

17 Підготовка наказу «Про проведення ра-

йонного етапу Всеукраїнського конкур-

су-огляду ДЮП» 

09.02.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

18 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення районного етапу ІІ Міського при-

родничого конкурсу мультимедійних 

проектів «Віртуальна лабораторія з при-

родничо-наукових дисциплін» 

09.02.2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

19 Підготовка інформації «Про вшанування 

учасників Революції Гідності» 

20.02.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

20 Методичний супровід роботи консульта-

тивних центрів для батьків дітей не охоп-

лених суспільною освітою. 

Лютий 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

21 Консультації  керівників ШМО «Моніто-

ринг професійної діяльності класних ке-

рівників» 

Лютий 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

 

22 Методичне об’єднання практичних пси-

хологів 

Лютий 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

23 Школа музичних керівників ДНЗ Лютий 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

24 Школа інструкторів з фізичної культури 

ДНЗ 

Лютий  2018 ДНЗ Морозова О.В. 

25 Майстер-клас для педагогів до 3-х років 

на посаді 

Лютий 2018 ДНЗ  Морозова О.В.  

 

26 Майстер-клас «Знайомство з досвідами 

роботи інших педагогів» 

Лютий 2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

Гареєва О.С. 

Козодавова А.Л. 

Морозова О.В. 

27 Організаційне забезпечення участі учнів 

у  ІІІ (обласному) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Лютий 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

28 Організаційне забезпечення участі в ІІ 

(обласному) етапі конкурсу-захисту нау-

ково-дослідницьких робіт МАН (захист 

робіт). 

Лютий 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

29 Проведення районного етапу Всеукраїн-

ського конкурсу-огляду ДЮП. 

Лютий 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

30 Акція «16 днів проти насильства». Реалі-

зація Національної кампанії «Стоп наси-

льству!»   

Лютий 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

31 Районний конкурс дитячої творчості  

«Перлинки 2018 року» 

Лютий 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

32 Розширена інформація щодо кількості ді-

тей ВПО (ДНЗ, ЗНЗ)(лист ДОН ЗОДА від 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Ятченко Г.В. 
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02.10.2015 № 2476/01-12)  

33 Температурний режим в НЗ та загальні 

показники захворюваності в НЗ по райо-

ну 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Коваленко Т.М. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

1 Узагальнення статистичних та аналітич-

них даних щодо стану організації харчу-

вання учнів у загальноосвітніх навчаль-

них закладах  

05.03.2018 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Іванова В.В. 

2 Інформація про увічнення пам'яті жителів 

області, які загинули у боротьбі за неза-

лежність, державний суверенітет та тери-

торіальну цілісність України (на вико-

нання листа виконавчого комітету від 

19.12.2014  № 09/02-23/04194) 

До 30.03.2018 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

 

3 Планування і прогнозування кількості 

учнівських контингентів навчальних за-

кладів району на 2017/2018 навчальний 

рік 

15.03.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Лагода Н.А. 

4 Підготовка наказу «Про роботу пунктів 

тестування у 2018 році» 

До 20.03.2018 ЗНЗ Коваленко Т.М. 

5 Підготовка наказу «Про затвердження 

Плану управлінських заходів щодо за-

без6печення організованого закінчення 

2017/2018 навчального року та проведен-

ня ДПА у загальноосвітніх закладах» 

До 20.03.2017 ЗНЗ Коваленко Т.М. 

6 Управлінське забезпечення про відзна-

чення Всесвітнього дня здоров’я 

До 28.03.2018 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

7 Підготовка наказу про стан здоров’я 

школярів 

До 28.03.2018 ЗНЗ Коваленко Т.М. 

8 Підготовка звіту «Про стан травматизму 

в навчальних закладах за І квартал 2018 

року»  

До 

31.03.2018 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Бисько Ю.І. 

9 Проведення засідання атестаційної комі-

сії 

За окремим 

графіком 

ЗНЗ Іванова В.В. 

10 Підготовка наказів за результатами рі-

шення атестаційної комісії 

Протягом 5 

днів з дати за-

сідання 

ЗНЗ Іванова В.В. 

11 Узагальнення інформації ДНЗ про ре-

зультати моніторингових досліджень що-

до організації харчування дітей у лютому 

2018 року 

До 05.03.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В 

.С. 

12 Аналіз даних ДНЗ про  фактичну відвіду-

ваність ДНЗ у лютому 2018 року. Своєча-

сність внесення даних до електронної ба-

зи даних станом на 01 число поточного 

місяця 

До 05.03.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В 

.С. 

13 Підготовка довідки за результатами учас- До 25.03.2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 
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ті учнів навчальних закладах району в ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад 

14 Підготовка наказу «Про проведення Мі-

ського екологічного місячника «Краса 

Землі моєї»» 

Березень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

15 Організаційний супровід Третього Все-

українського Форуму соціальних ініціа-

тив в освіті у 2017-2018 навчальному ро-

ці. 

Березень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

16 Підготовка наказу «Про проведення ра-

йонного етапу конкурсу творчих робіт з 

удосконалення фізичного демонстрацій-

ного експерименту» 

Березень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

17 Підготовка наказу «Про участь у Третій 

сесії міського проекту «Управлінська со-

тня кадрового резерву у 2017-2018 навча-

льному році» 

Березень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

18 Підготовка наказу «Про проведення ра-

йонного етапу обласного конкурсу з про-

паганди та розповсюдження здорового 

способу життя «Обери життя» 

05.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

19 Підготовка наказу «Про проведення ра-

йонного етапу Всеукраїнського конкурсу 

– огляду ЮІР 

15.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

20 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-огляду ДЮП» 

20.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

21 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення конкурсу «Турбота молоді - 

ДОВКІЛЛЯ» Міського проекту «Екологі-

чний вектор» 

30.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

22 Підготовка проекту наказу  про результа-

тивність проведення районного конкурсу 

дитячої творчості «Перлинки  2018 року» 

30.03.2018 ДНЗ Дерев’янко В.С. 

Морозова О. В. 

 

23 Забезпечення методичного супроводу 

допрофільної підготовки учнів: аналіз 

ефективності участі учнів профільних 

класів в предметних олімпіадах та конку-

рсах. 

Березень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

24 Інструктивно-методичні нарада для за-

ступників директорів з початкової освіти 

«Методичний супровід ДПА у 4 класах 

ЗНЗ» 

Березень 2018 ЗНЗ Морозова О.В. 

25 Методичне  об’єднання вихователів груп 

раннього віку,  молодшого та середнього 

дошкільного віку,   старшого дошкільно-

го віку 

Березень 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

26 Школа музичних керівників ДНЗ Березень 2018 ДНЗ Морозова О.В. 
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27 Школа інструкторів з фізичної культури 

ДНЗ 

Березень 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

28 Районний медіапроект «Відеоканал Ко-

мунарської освіти» 2 заочний етап 

Березень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

29 Заходи до всесвітнього Дня боротьби з 

наркотиками. Програма боротьби з нар-

команією, тютюнопалінням. 

03.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

30 Організація та проведення  Заходів до 

Міжнародного жіночого дня «Коханій. 

Жінці. Мамі». 

Березень 2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

Козодавова А.Г. 

Морозова О.В. 

31 Організація та проведення Заходів до 

Всесвітнього дня боротьби з туберкульо-

зом. 

Березень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

32 Участь в проведенні міського екологічно-

го місячнику «Краса Землі моєї» 

Березень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

33 Розширена інформація щодо кількості ді-

тей ВПО (ДНЗ, ЗНЗ)(лист ДОН ЗОДА від 

02.10.2015 № 2476/01-12) 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

34 Температурний режим в НЗ та загальні 

показники захворюваності в НЗ по райо-

ну 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Коваленко Т.М. 

 

КВІТЕНЬ 

 

1 Підготовка наказу «Про  охоплення на-

вчанням дітей шкільного віку» 

До 30.04.2018 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

2 Підготовка наказу «Про організацію об-

ліку дітей та підлітків шкільного віку в 

 закладах освіти району в 2017 році» 

До 25.04.2018 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

3 Інформація про стан охоплення дітей та 

підлітків шкільного віку навчанням» 

(лист ДОН ЗОДА від 09.09.2013 № 

1835.02-14) 

До 20.04.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

4 Уточнення відомостей про прогнозовані 

контингенти учнів пільгових категорій 10 

класів загальноосвітніх навчальних за-

кладів у 2018-2019 навчальному році 

11.04.2018 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

5 Підготовка наказу «Про проведення тиж-

ня безпеки праці в рамках Всесвітнього 

дня охорони праці» 

До 15.04.2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бисько Ю.І. 

6 Підготовка наказу «Про затвердження 

складу та роботу апеляційних комісій для 

забезпечення об’єктивного проведення 

державної підсумкової атестації в загаль-

ноосвітніх  навчальних закладах району» 

До 20.04.2018 ЗНЗ Коваленко Т.М. 

7 Вивчення демографічних показників та 

освітніх потреб населення в дошкільній 

освіті; прогнозування розвитку дошкіль-

ної освіти, складеними згідно з табл.1 ли-

До 

10.04.2018 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 
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ста УОН від 12.06.2014 №02.01-15/94.   

Підготовка попередньої мережі дошкіль-

них навчальних закладів району на 2018-

2019 н.р. 

8 Підготовка проекту наказу «Про прове-

дення оздоровчого періоду в ДНЗ» 

21.04.2018 ДНЗ Дерев’янко В.С. 

9 Узагальнення інформації про результати 

моніторингових досліджень виконання 

норм харчування дітей у ДНЗ за березень 

2018 р.  

До 

05.04.2018 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

10 Аналіз даних ДНЗ про відвідуваність у 

березні 2018 року. Своєчасність внесення 

даних до електронної бази станом на 01 

число поточного місяця  

До 

05.04.2018 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

11 Підготовка інформації щодо учнів навча-

льних закладів району - учасників місь-

кого свята «Обдаровані діти». 

До 29.04.2018 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Гареєва О.С. 

12 Аналітична інформація про результати 

участі ЗНЗ у відзначенні Всесвітнього 

Дня Здоров’я 

До 18.04.2018 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Ятченко Г.В. 

 

13 Проведення засідань атестаційної комісії  До 10.04.2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Іванова В.В. 

14 Підготовка наказу за результатами рі-

шення атестаційної комісії 

До 10.04.2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Іванова В.В. 

15 Підготовка аналітичного та цифрового 

звіту за результатами атестації педагогіч-

них працівників району 

До 18.04.2018 

До 15.05.2018 

ДОН ЗМР 

ДОН ЗОДА 

Іванова В.В. 

16 Підготовка наказу «Про підсумки атеста-

ції педагогічних працівників закладів 

освіти району» 

До 30.04.2018 

 

ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Іванова В.В. 

17 Підготовка наказу «Про погодження ме-

режі профільних класів та класів з погли-

бленим вивченням окремих предметів у 

2018-2019 н.р.» 

До 29.04.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

18 Підготовка інформації про результати 

проведення Всеукраїнського тижня дитя-

чої та   юнацької книги 

До 20.04.2018 

 

До 24.04.2018 

ТВО 

 

УРО 

Керівники ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

19 Підготовка інформації, наказу «Про ефе-

ктивність впровадження профільного та 

допрофільного навчання у ЗНЗ району у 

2017-2018 н.р.» 

До 14.04.2018 

 

До 28.04.2018 

ТВО 

 

ЗНЗ 

Керівники ЗНЗ 

 

Лагода Н.А. 

20 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення районного етапу конкурсу творчих 

робіт з удосконалення фізичного демон-

страційного експерименту» 

Квітень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

21 Підготовка наказу «Про підсумки місько-

го екологічного місячника «Краса Землі 

моєї» 

Квітень 2018 НМЦ Гареєва О.С.  

Козодавова А.Г. 
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22 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу – огляду ЮІР 

08.04.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

23 Підготовка наказу «Про підсумки прове-

дення районного етапу обласного конку-

рсу з пропаганди та розповсюдження 

здорового способу життя «Обери життя» 

10.04.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

24 Підготовка інформації до наказу «Про 

результати участі учнів міста  в ІІ (облас-

ному) етапі конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт МАН». 

15.04.2018 НМЦ Гарєєва О.С. 

25 Інструктивно-методична нарада з керів-

никами РМЦ «Аналіз результативності 

роботи районних методичних об’єднань, 

резерви та проектування роботи на на-

ступний 2018-2019 н. р» 

Квітень 2018 РМЦ Гарєєва О.С. 

26 Інформаційно-методичні нарада вихова-

телів-методистів ДНЗ «Підготовка та 

проведення літнього оздоровчого періо-

ду» 

Квітень 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

27 Інструктивно-методична нарада заступ-

ників директорів що опікуються вихов-

ною роботою «Підсумки виховної роботи 

за рік. Резерви та проектування виховної 

роботи на наступний 2017-2018 н. р.» 

24.04.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

28 Методичне об’єднання практичних пси-

хологів 

Квітень  2018 ДНЗ Морозова О.В. 

29 Районний проект «Історія без меж» 3 

етап.  Конференція «Відлуння віків ме-

нонітської спадщини на сучасність» з 

прямим включенням з представником 

музею менонітів. 

Квітень  2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

30 Районний Медіапроект «Відеоканал Ко-

мунарської освіти» 3 етап.  Конкурс-

захист відеороликів «Історична цінність 

Запоріжжя» 

Квітень  2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

31 Конференція «Історія без меж» Квітень  2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

32 Методичний супровід проведення ДПА у 

4-х та 9-х класах 

Квітень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

33 Проведення районного етапу Всеукраїн-

ського конкурсу-огляду ЮІР. 

Квітень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

34 Тиждень фізичної культури присвячений 

Всесвітньому Дню Здоров’я. 

Квітень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

35 Державна атестація: 

- Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 21 «Кораблик» Запорізької мі-

ської ради Запорізької області 

 

10.04.2018-

30.04.2018 

ДНЗ Члени атеста-

ційної комісії 

36 Підготовка наказу «Про здійснення конт-

ролю за дотриманням правил безпечного 

До 20.04.2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

Бисько Ю.І. 
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облаштування територій навчальних за-

кладів» 

ПНЗ 

 

37 Щоквартальний моніторинг стану зло-

чинності, правопорушень, бездоглядності 

серед неповнолітніх (на виконання рі-

шення колегії міськУО від 11.06.2010) 

До 05.04.2018 УРО  

ДОН ЗМР 

Ятченко Г.В. 

38 Інформація про виконання заходів щодо 

соціального захисту учасників АТО (на 

розпорядження ЗОДА від 16.02.2016 № 

69) 

До 06.04.2018 

 

 

УРО  

ДОН ЗМР 

Ятченко Г.В. 

39 Розширена інформація щодо кількості ді-

тей ВПО (ДНЗ, ЗНЗ)(лист ДОН ЗОДА від 

02.10.2015 № 2476/01-12) 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

40 Температурний режим в НЗ та загальні 

показники захворюваності в НЗ по райо-

ну 

Щосереди 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Коваленко Т.М. 

 

ТРАВЕНЬ 

 

1 Підготовка наказу про проведення інвен-

таризації бібліотечних фондів підручників  

08.05.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

2 Підготовка наказу «Про організацію дія-

льності, пов’язаної з розробкою, експер-

тизою, затвердженням, реалізацією на-

вчальних планів та програм загальноосві-

тніх навчальних закладів району на 2018-

2019 навчальний рік» 

До 16.05.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

3 Підготовка наказу про забезпеченість під-

ручниками учнів загальноосвітніх навча-

льних закладів влітку 2018 р. 

До 25.05.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

4 Аналіз прогнозованої мережі навчальних 

закладів району та учнівських континген-

тів на 2018-2019 навчальний рік 

До 03.05.2018 

До 10.05.2018 

ТВО 

УРО 

ДОН ЗМР 

Керівники ЗНЗ 

Лагода Н.А. 

5 Узагальнення результатів інвентаризації 

бібліотечних фондів шкіл району 

До 25.05.2018 ТВО Керівники ЗНЗ 

6 Підготовка наказу «Про організацію від-

починку та оздоровлення школярів влітку 

2018 року» 

До 17.05.2018 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

7 Підготовка аналітичної інформації щодо 

профілактики правопорушень та злочин-

ності, проявів насильства серед учнівської 

молоді (наказ ДОНМС ЗМР від 29.02.2013 

№ 189) 

До 10.05.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

8 Підготовка наказу «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей пільго-

вих категорій»  

До 15.05.2018 
 

ЗНЗ 

 
Ятченко Г.В. 

9 Підготовка наказу «Про перевірку приш-

кільних таборів денного перебування» 

До 

30.05.2018 

ЗНЗ Ятченко Г.В. 

10 Підготовка наказу «Про погодження 

складу державних атестаційних комісій 

Згідно з по-

рядком за-

ЗНЗ 

 

Коваленко Т.М. 
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для проведення державної  підсумкової 

атестації в 2017/2018 навчальному році за 

освітній рівень початкової загальної сере-

дньої освіти в навчальних закладах Кому-

нарського району» 

кінчення 

2018 року 

11 Підготовка наказу «Про погодження 

складу державних атестаційних комісій 

для проведення державної  підсумкової 

атестації в 2017/2018 навчальному році за 

освітній рівень базової загальної серед-

ньої освіти в навчальних закладах Кому-

нарського району» 

Згідно з по-

рядком за-

кінчення 

2018 року 

ЗНЗ 

 

Коваленко Т.М. 

12 Підготовка наказу «Про затвердження 

складу та роботу комісії по перевірці до-

тримання особливих умов нагородження, 

визначених розділом III Положення про 

золоту медаль «За високі досягнення у 

навчанні та срібну медаль «За досягнення 

у навчанні» у навчальних закладах Кому-

нарського району» 

Згідно з по-

рядком за-

кінчення 

2018 року 

ЗНЗ 

 

Коваленко Т.М. 

13 Інформація про кількість учнів, звільне-

них від державної підсумкової атестації 

Згідно з тер-

мінами ДОН 

ОДА 

ДОН 

ОДА 

Коваленко Т.М. 

14 Інформація про претендентів на нагоро-

дження Золотою та Срібною медалями 

Згідно з тер-

мінами ДОН 

ОДА 

ДОН 

ОДА 

Коваленко Т.М. 

15 Інформація щодо проведення державної 

підсумкової атестації в навчальних закла-

дах Комунарського району 

Згідно з тер-

мінами ДОН 

ОДА 

ДОН 

ОДА 

Коваленко Т.М. 

16 Забезпечення замовлення та отримання: 

документів про освіту для випускників 9, 

11 класів 2018 року; 

додатків до документів про освіту для ви-

пускників 9, 11 класів 2018 року; 

бланків похвальних листів та похвальних 

грамот в 2017/2018 н.р.; 

Золотих та Срібних медалей. 

Згідно з тер-

мінами ДОН 

ОДА 

ДОН 

ОДА 

Коваленко Т.М. 

17 Попереднє замовлення потреби на доку-

менти про освіту на 2019 рік, які виготов-

ляються на основі фотокомп’ютерних те-

хнологій 

До 

10.05.2018 

ДОН 

ОДА 

Коваленко Т.М. 

18 Підготовка наказу «Про охорону життя та 

здоров’я дітей під час літньої оздоровчої 

компанії» 

До 

20.05.2018 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Бисько Ю.І. 

19 Огляд готовності ДНЗ до літнього оздо-

ровлення. 

25.05.-

30.05.2018 

ДНЗ Дерев’янко В.С. 

20 Узагальнення інформації про результати 

моніторингових досліджень виконання 

норм харчування дітей у ДНЗ за квітень 

2018 р.  

До 05.05.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 
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21 Аналіз даних ДНЗ про відвідуваність у 

квітні 2018 року. Своєчасність внесення 

даних до електронної бази станом на 01 

число поточного місяця  

До 05.05.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

22 Організація роботи щодо проведення об-

ліку дітей дошкільного віку. Підготовка 

проекту наказу «Про організацію обліку 

дітей дошкільного віку в районі» 

До 15.05.2018 ДНЗ Дерев’янко В.С 

23 Підготовка інформації щодо наявних ва-

кансій педагогічних працівників в дошкі-

льних та загальноосвітніх навчальних за-

кладах району 

До 31.05.2018 ДОН ЗОДА 

ДОН ЗМР 

Іванова В.В. 

24 Підготовка інформації «Про результати 

роботи зі здібними та обдарованими уч-

нями загальноосвітніх навчальних закла-

дів району» 

До 31.05.2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

25 Підготовка наказу «Про участь у ІІ Між-

народному Запорізькому екологічному 

форумі ЕКО-Форум» 

Травень 2018 ЗНЗ Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

26 Аналіз  діяльності РМЦ вчителів початко-

вих класів у 2017-2018 н.р. 

Травень 2018 ЗНЗ Морозова О. В 

27 Аналіз діяльності  МО  вихователів ДНЗ у 

2017-2018 н.р. 

Травень 2018 ДНЗ Морозова О. В. 

28 Методичний супровід планів роботи ДНЗ 

на 2018-2019 навчальний рік та оздоров-

чий період 2018 року. 

Травень 2018 ДНЗ Морозова О.В. 

29 Підготовка аналізу роботи РМК Комунар-

ського району  за 2017- 2018 навчальний 

рік. 

Травень 2018 РМК Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

30 Підготовка інформації про результатив-

ність методичної роботи з педагогами 

дошкільної та початкової ланок освітніх 

закладів району у 2017 – 2018 н. р. 

22.05.2018 ЗНЗ, ДНЗ Морозова О. В. 

 

31 Інформаційно-методичні нарада вихова-

телів-методистів ДНЗ «Підсумки методи-

чної роботи з педагогічними кадрами ДНЗ 

у 2017-2018навчальному році» 

Травень 2018 ДНЗ Морозова О. В. 

 

32 Інструктивно-методична нарада з керів-

никами ШМО початкових класів «Підсу-

мки роботи РМЦ за рік. Резерви та проек-

тування роботи на наступний 2017-2018 н. 

р.» 

Травень 2018 ЗНЗ Морозова О.В. 

33 Інструктивно-методичні нарада для за-

ступників директорів з початкової освіти 

«Аналіз методичної роботи з вчителями 

початкових класів за 2017/2018 навчаль-

ний рік» 

Травень 2018 ЗНЗ Морозова О.В. 

34 Інструктивно-методична нарада з заступ-

никами директорів з науково-методичної 

роботи «Аналіз науково – методичної ро-

Травень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 
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боти  ЗНЗ району, направлених на  реалі-

зацію проблемної методичної теми» 

35 Консультації  керівників ШМО «Аналіз 

роботи ШМО класних керівників» 

Травень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

36 Проведення Заходів до Дня Перемоги Травень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

37 Проведення Заходів до Дня Європи Травень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

38 Проведення Заходів до Міжнародного 

Дня Матері, Міжнародного Дня Родини 

Травень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

39 Заходи до урочистої лінійки «Останній 

дзвоник» 

Травень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

40 Круглий стіл для психологів ЗНЗ та ДНЗ 

питань наступності (передача протоколів 

психологічної готовності майбутніх пер-

шокласників з ДНЗ до ЗНЗ) 

Травень 2018 РМК Морозова О.В. 

 

41 Підготовка наказу «Про дотримання норм 

охорони праці під час виконання ремонт-

них робіт в закладах освіти» 

До 25.05.2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Бисько Ю.І. 

42 Узагальнення інформації про стан забез-

печення архітектурної доступності навча-

льних закладів 

До 10.05.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

Лагода Н.А. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

1 Аналіз стану забезпеченості підручника-

ми та навчальними посібниками з ураху-

ванням очікуваного контингенту учнів на 

2018-2019 навчальний рік 

01.06.2018 

 

06.06.2018 

 

ТВО 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Керівники ЗНЗ 

 

Лагода Н.А. 

2 Формування обмінно-резервного бібліо-

течного фонду підручників за результа-

тами узагальнення надлишків підручни-

ків, що виявлені у бібліотечних фондах 

ЗНЗ у 2016-2017 н.р 

01.06.2017 

 

06.06.2017 

 

ТВО 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Керівники ЗНЗ 

 

Лагода Н.А. 

3 Уточнення основних показників попере-

дньої мережі ЗНЗ на 2018-2019 навчаль-

ний рік 

До 15.06.2018 ТВО Лагода Н.А. 

5 Підготовка наказу «Про результати пере-

вірки пришкільних таборів» 

До 30.06.2018 ЗНЗ Ятченко Г.В. 

6 Підготовка наказу «Про погодження ін-

дивідуальних робочих навчальних планів 

на 2018-2019 навчальний рік» 

До 

16.06.2018 

ЗНЗ Лагода Н.А. 

7 Підготовка наказу «Про затвердження 

робочих навчальних планів загальноосві-

тніх навчальних закладів, підпорядкова-

них управлінню освіти і науки департа-

менту на 2018-2019 навчальний рік» 

До 20.06.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

9 Підготовка Плану завозу підручників 

державного замовлення до загальноосвіт-

ніх навчальних закладів (розподіл підру-

чників по закладах). 

У термін над-

ходжень 

 

ЗНЗ 

„Об’єднання 

по торгівлі 

та 

постачанню” 

Лагода Н.А. 
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МОНУ 

10 Уточнення основних показників попере-

дньої мережі ЗНЗ,  ДНЗ на 2018-2019 на-

вчальний рік 

25.06.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

Лагода Н.А. 

11 Підготовка наказу «Про виконання на-

вчальних планів і програм за ІІ семестр 

2017-2018 н.р.» 

До 30.06.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

12 Підготовка наказу «Про здобуття ПЗСО 

за індивідуальною формою навчання та 

стану управлінської діяльності щодо за-

безпечення якості освіти учнів, які на-

вчаються за індивідуальною формою на-

вчання у 2017-2018 н.р.» 

До 30.06.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

13 Підготовка звіту «Про стан травматизму в 

навчальних закладах за ІІ квартал 2018 

року»  

До 31.06.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Бисько Ю.І. 

14 Підготовка аналітичної довідки про 

управлінську діяльність щодо організова-

ного закінчення 2017/2018 навчального 

року та проведення державної підсумко-

вої атестації в школах Комунарського ра-

йону 

До 

24.06.2018 

УРО 

ДОН ЗМР 

Коваленко Т.М. 

15 Підготовка інформації щодо забезпечення 

навчальних закладів району педагогічни-

ми працівниками на 2018-2019 навчаль-

ний рік. 

До 30.06.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

ДОН ЗМР 

ДОН ЗОДА 

Іванова В.В. 

16 Інформація про хід літньої оздоровчої 

кампанії 

До 30.06.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

Ятченко Г.В. 

17 Уточнення узагальнених статистичних 

даних «Звіт про функціонування ДНЗ» за 

2017 рік  з даними Головного управління 

статистики у Запорізькій області (статис-

тичний бюлетень).  

До 30.06.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

18 Аналіз узагальнених даних про відвіду-

ваність ДНЗ у травні 2018 р. Своєчасність 

внесення даних станом на 01 число пото-

чного місяця до електронної бази даних.  

До 05.06.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

19 Аналіз динаміки контингенту дітей до-

шкільного віку у ДНЗ району за вересень-

травень 2017-2018н.р. 

До 10.06.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Дерев’янко В.С. 

20 Аналіз та узагальнення даних ДНЗ про 

результати попередньої комплектації 

груп у квітні-травні, стан існуючого по-

питу на забезпечення дітей місцями в 

ДНЗ, наявність черги по влаштуванню ді-

тей до ДНЗ. 

До 01.06.2018  Дерев’янко В.С. 

21 Складання плану роботи на 2018-2019 

н.р. 

До 30.06.2018  Лагода Н.А. 

Коваленко Т.М. 

Іванова В.В. 

Ятченко Г.В. 
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Дерев’янко В.С. 

РМК 

22 Підготовка проекту наказу «Про компле-

ктування груп в ДНЗ району на 2018-2019 

н.р.» 

До 20.06.2018 ДНЗ Дерев’янко В.С. 

 Підготовка наказу «Про участь навчаль-

них закладів у Днях Сталої Енергії у м. 

Запоріжжя» 

Червень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

 Підготовка інформації про готовність  

методичних кабінетів ДНЗ до літнього 

оздоровчого періоду 2018 року. 

Червень 2018 ДНЗ Морозова О. В. 

 Затвердження навчальних програм ЗНЗ 

району на 2018-2019 н.р. 

Червень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

 Експертиза програмно-методичного ком-

плексу до навчальних планів ЗНЗ на но-

вий навчальний рік. 

Червень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

 Заходи  до Міжнародного Дня захисту ді-

тей 

01.06.2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

ПНЗ 

Козодавова А.Г. 

Морозова О.В. 

 

ЛИПЕНЬ 

 

1 Підготовка інформації про хід виконання 

рішення Запорізької обласної ради від 

22.11.2012 № 18 «Про обласну Програму 

виконання завдань і заходів Державної 

цільової програми «Національний план 

дій з реалізації конвенції про права інва-

лідів» на період до 2020 року», Плану 

заходів щодо реалізації обласної Про-

грами виконання завдань і заходів Дер-

жавної цільової програми «Національний 

план дій з реалізації конвенції про права 

інвалідів» на період до 2020 року», за-

твердженого наказом ДОНМС від 

21.12.2012 №719 

04.07.2018 

 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

2 Інформація про заходи щодо підтримки 

дітей учасників антитерористичної опе-

рації    (на розпорядження ЗОДА від 

10.06.2015 № 205) 

До 02.07.2018 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

3 Звіт «Про попередні дані щодо стану 

працевлаштування випускників 9, 11 

класів загальноосвітніх навчальних за-

кладів» 

До 15.07.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

 

4 Інформація про виконання   Комплекс-

ного плану заходів департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради щодо ви-

конання завдань Комплексної обласної 

програми з оздоровлення та відпочинку 

дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерно-

До 20.07.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Ятченко Г.В. 
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го паритету та протидії торгівлі людьми 

на 2012-2016 роки (рішення ОДА від 

24.11.2011 № 8, наказ УОН ДОНМС ЗМР 

від 18.01.2012 № 03) 

 

СЕРПЕНЬ 

 

1 Формування мережі навчальних закла-

дів, контингентів школярів на 2018-2019 

навчальний рік та набір учнів до 1-х і 10-

х класів 

До 14.08.2018 

 

До 21.08.2018 

ТВО 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Керівники ЗНЗ 

 

Лагода Н.А. 

2 Підготовка клопотання, наказу щодо пе-

рерозподілу підручників між навчальни-

ми закладами району 

До 30.08.2018 ЗНЗ 

 

 

Лагода Н.А. 

3 Підготовка наказу «Про організацію ін-

дивідуальної форми навчання учнів ЗНЗ 

району на 2018-2019 н.р.» 

До 30.08.2018 ЗНЗ Лагода Н.А. 

4 Підготовка наказу «Про організацію ви-

вчення предмета «Захист Вітчизни» уч-

нями 10-11-х класів ЗНЗ району у 2018-

2019 н.р.» 

До 30.08.2018 ЗНЗ, ЦДПЮ Лагода Н.А. 

5 Організація роботи ЗНЗ на порталі Запо-

різької обласної освітньої мережі (на ви-

конання наказу ДОН ОДА від 18.11.2013 

№ 997 «Про подальшу розбудову єдино-

го інформаційного освітнього простору 

регіону», наказу ДОНМС від 10.12.2013 

№ 720р) 

До 01.09.2018 ЗНЗ Коваленко Т.М. 

6 Підготовка наказу про формування дер-

жавної статистичної звітності по ЗНЗ у 

2018/2019 навчальному році 

До 01.09.2018 ЗНЗ Коваленко Т.М. 

7 Підготовка наказу «Про огляд готовності  

навчальних закладів Комунарського ра-

йону до нового 2018-2019 навчального 

року» 

До 17.08.2018 ЗНЗ Бисько Ю.І.  

8 Огляд готовності  навчальних закладів 

Комунарського району до нового 2018-

2019 навчального року 

За графіком ЗНЗ Члени комісії 

9 Надання планів роботи ДНЗ з пріоритет-

ними напрямами № 262, 295, ЦРД  «Ве-

селка» на 2018-2019 н.р. для експертизи 

та погодження з УОН. 

До 23.08.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Дерев’янко В.С. 

10 Експертиза планів роботи ДНЗ на 2018-

2019 н.р. Довідка. 

До 23.08.2019  Дерев’янко В.С. 

11 Уточнення основних показників мережі 

ДНЗ на 2018-2019 н.р. та існуючого по-

питу на забезпечення дітей місцями в 

ДНЗ. 

До 05.08.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Дерев’янко В.С. 

12 Програмно-методичне забезпечення ви-

кладання навчальних предметів за на-

Протягом  

місяця 

ЗНЗ Гареєва О.С. 
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вчальним планом ЗНЗ 

13 Заходи до свято до Дня незалежності 

«Шануймо Україну» 

Серпень 2018 ЗНЗ 

ДНЗ 

Козодавова А.Г. 

Морозова О.В. 

 

Щотижнево 

 

1 

Інформація про кількість оздоровлених  

числа внутрішньо переміщених осіб (на-

каз ДСЗН ЗОДА від 19.12.2014 № 06-15-

474) 

 

щочетверга 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

 

2 Підготовка інформації про надходження 

підручників державного замовлення до 

навчальних закладів 

по мірі надхо-

джень 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

3 Температурний режим в НЗ та загальні 

показники захворюваності в НЗ по райо-

ну 

Щосереди УРО 

ДОН ЗМР 

 

Коваленко Т.М. 

4 Розширена інформація щодо кількості 

дітей ВПО (ДНЗ, ЗНЗ) (лист ДОН ЗОДА 

від 02.10.2015 № 2476/01-12) 

Щосереди УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

 

 

Щомісяця 

1 Підготовка інформації про закупівлю та 

своєчасну доставку підручників для уч-

нів 5-х, 9-х до ЗНЗ за кошти освітньої 

субвенції  

До 15 числа 

звітного місяця 

УРО 

 

 

Лагода Н.А. 

 

 

2 Моніторинг стану організації харчуван-

ня 

 ЗНЗ 

ДНЗ 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 

3 Моніторинг стану проходження медич-

ного огляду учнями ЗНЗ (медико-

педагогічний контроль) 

До 10 числа 

звітного місяця 

ЗНЗ Керівники ЗНЗ 

Коваленко Т.М. 

Ятченко Г.В. 

 

Щокварталу 

1 Узагальнення інформації щодо організа-

ції харчування в загальноосвітніх навча-

льних закладах 

щокварталу 

до 05 

числа 

останнього 

місяця 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Іванова В.В. 

2 Щоквартальний моніторинг стану зло-

чинності, правопорушень, бездогляднос-

ті серед неповнолітніх (на виконання рі-

шення колегії міськУО від 11.06.2010) 

До 5 числа на-

ступного за 

кварталом мі-

сяця 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

3 Інформація про заходи щодо підтримки 

дітей учасників антитерористичної   (на 

розпорядження ЗОДА від 10.06.2015 № 

205)  

До 

02 числа 

наступного за 

звітнім періо-

дом 

УПРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

4 Інформація про увічнення пам'яті жите-

лів області, які загинули у боротьбі за 

незалежність, державний суверенітет та 

територіальну цілісність України (на ви-

конання листа виконавчого комітету від 

До 30 числа 

останнього 

місяця квар-

талу 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 
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19.12.2014  № 09/02-23/04194)  

5 Узагальнення інформації щодо виконан-

ня доручення Президента України від 

21.03.2012 № 1-1/645, листа Департамен-

ту освіти і науки, молоді та спорту обл-

держадміністрації від 04.03.2013 № 15-

055 відповідно до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Запорізької області, затвердженої рішен-

ням обласної ради від 29.12.2011 (лист 

УОН ДОНМС від 13.03.2013 № 01.01-

17/804 “Про надання інформації” щодо 

розвитку мережі Інтернет) 

До 

12 числа 

останнього 

місяця 

 

 

 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

Коваленко Т.М. 

6 Щоквартальний звіт із травматизму До 

12 числа на-

ступного за 

кварталом 

місяця 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Бисько Ю.І. 

 

Що півроку 

 

1 Узагальнення матеріалів про стан реалі-

зації обласної Програми виконання за-

вдань і заходів Державної цільової про-

грами «Національний план дій з реаліза-

ції Конвенції про права інвалідів» на пе-

ріод до 2020 року»  

08 січня, 

08 липня 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

3 Узагальнення матеріалів про стан реалі-

зації обласної Програми виконання за-

вдань і заходів Державної цільової про-

грами “Національний план дій з реаліза-

ції Конвенції про права інвалідів” на пе-

ріод до 2020 року 

До 

08 січня 

08 липня 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

 

Щороку 

 

1 Узагальнення інформації для підготов-

ки проекту рішення міськвиконкому 

“Про затвердження мережі загальноос-

вітніх навчально-виховних закладів всіх 

типів, класів, груп продовженого дня та 

дошкільних навчальних закладів” 

вересень УРО 

ДОН ЗМР  

 

Лагода Н.А. 

2 Підготовка державної статистичної звіт-

ності (форми № 76-РВК, № ЗНЗ-1, ЗВ-1, 

ЗНЗ-2, Д-4,5,6,7,8.9, РВК-83) 

За планом 

УРО 

ДОН ЗМР 

УРО 

ДОН ЗМР 

Коваленко Т.М. 

Ятченко Г.В. 

3 Інформація «Про стан охоплення дітей та 

підлітків шкільного віку навчанням» 

До  

10.09.2018 

15.12.2018 

24.05.2018 

 Ятченко Г.В. 

4 Інформація про виконання плану заходів До 19.12.2018 УРО Ятченко Г.В. 
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щодо реалізації Стратегії захисту та інте-

грації в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 

року на виконання розпорядження ЗОДА 

від 04.02.2014 № 26 

 

 

 

ДОН ЗМР 

 

5 Звіт про виконання Заходів щодо 

розв`язання актуальних проблем осіб з 

обмеженими фізичними можливостями 

(розпорядження голови ОДА від 

25.04.2013 № 208) 

20.12.2018 

 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Ятченко Г.В. 

6 Підготовка інформації про виконання 

вимог  наказу МОНУ від 06.02.2012 № 

111, листа ЗОІППО ЗОР від 17.11.2015 

№ 3774/01.01-20 (про вдосконалення дія-

льності бібліотек загальноосвітніх на-

вчальних закладів) 

До  11.12.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

7 Підготовка інформації про хід виконання 

розпорядження голови облдержадмініст-

рації від 30.05.2011 № 203 «Про першо-

чергові заходи щодо створення сприят-

ливих умов життєдіяльності осіб з обме-

женими фізичними можливостями» 

До 01.02.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

Ятченко Г.В. 

8 Звіт про виконання Плану обласних дій 

щодо розв`язання актуальних проблем 

осіб з обмеженими фізичними можливо-

стями (наказ облУОН від 29.07.2011 № 

555) 

До 01.02.2018 

 

УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

Ятченко Г.В. 

9 Звіт про надходження підручників та на-

вчальних посібників до навчальних за-

кладів упродовж року 

До 05.02.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

 

Лагода Н.А. 

10 Інформація про проведення Всеукраїнсь-

кого тижня дитячої та  юнацької книги 

До 25.04.2018 УРО 

ДОН ЗМР 

Гареєва О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВИВЧЕННЯ СТАНУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ, КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЧИННОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА  

 

№ п/п Тема контролю 
Заклади, що пе-

ревіряються 
Терміни Відповідальний 

1. Вивчення стану управлінської діяльності ЗНЗ 
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1.  Огляд готовності до нового навча-

льного року 

Всі  Серпень 2017 

року 

Члени комісії 

2.  Державна атестація закладів освіти ЗОШ №97 Листопад 2017 

року 

Атестаційна комі-

сія 

3.  Комплексна перевірка ЗОШ №23 

ЗОШ №83 

Лютий-березень 

2018 року 

Члени комісії 

4.  Контроль за виконанням заходів за 

результатами комплексної переві-

рки 

ЗСШ №7 

ЗГ №8 

Квітень 2018  

року 

Члени комісії 

5.  Контроль за виконанням заходів за 

результатами державної атестації 

закладу освіти  

ЗОШ №17 

ЗОШ №38 

ЗОШ №88 

ЗНВК №90 

Січень 2018 

Лютий 2018 

Березень 2018 

Квітень 2018 

Члени комісії 

6.  Моніторинг якості організації хар-

чування в навчальних закладах 

(виїзний) 

 Вибірково  Вересень-

травень  

2017/2018  

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С.  

7.  Вибірковий оперативний контроль 

стану комплектування 1-х, 10-х 

класів та ГПД 

Вибірково  Вересень-

жовтень 2017 

року 

Іванова В.В. 

Лагода Н.А. 

Коваленко Т.М. 

Ятченко Г.В. 

8.  Вибірковий оперативний контроль 

стану проходження медичного 

огляду учнями ЗНЗ 

Вибірково  Вересень-

грудень  

2017 року 

Іванова В.В. 

Лагода Н.А. 

Коваленко Т.М. 

Ятченко Г.В. 

9.  Огляд готовності пришкільних та-

борів 

ЗНЗ, на базі 

яких створені 

пришкільні та-

бори 

Травень 2018 

року 

Ятченко Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Тема контролю 

Заклади, що пере-

віряються 
Терміни Відповідальний 

Вивчення стану управлінської діяльності ЗНЗ 

1. Стан  готовності ДНЗ до но-

вого навчального року. До-

тримання санітарно-

гігієнічних вимог до умов 

перебування дітей у ДНЗ. 

всі Вересень 2017 

року 

Члени комісії 
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2. Виконання пропозицій за 

наслідками  державної атес-

тації 

ДНЗ №150 Жовтень 2017 

року 

Дерев’янко В.С. 

3. Державна атестація ДНЗ 

№285 

ДНЗ №285  Жовтень 2017 

року 

Атестаційна 

комісія 

4. Державна атестація ДНЗ 

№172 

ДНЗ №172 Листопад 2017 

року 

Атестаційна 

комісія 

5 Моніторинг якості  органі-

зації харчування 

ДНЗ № 21, 90, 105, 

166, 172, 188, 262, 

295 

Жовтень-

листопад 2017 

року 

Дерев’янко В.С. 

6. Державна атестація ДНЗ 

№219 

ДНЗ №219 Грудень 2017 

року 

Атестаційна 

комісія 

7. Виконання пропозицій за 

наслідками  державної атес-

тації. 

Дотримання чинного зако-

нодавства з питань роботи з 

кадрами, забезпечення за-

конних прав та законних ін-

тересів вихованців, дотри-

мання вимог Державних 

ДНЗ № 213 Січень 2018 ро-

ку 

Дерев’янко В.С. 

8. Виконання пропозицій за 

наслідками  державної атес-

тації 

Дотримання чинного зако-

нодавства з питань роботи з 

кадрами, забезпечення за-

конних прав та законних ін-

тересів вихованців, дотри-

мання вимог Державних 

ДНЗ № 227 Березень 2018 

року 

Дерев’янко В.С. 

9. Державна атестація ДНЗ № 

21 

ДНЗ № 21 Квітень 2018 ро-

ку 

Атестаційна 

комісія 

10. Стан  готовності ДНЗ до лі-

тнього оздоровчого періоду 

всі Травень 2018 

року  

Дерев’янко В.С. 

11. Дотримання чинного зако-

нодавства з питань роботи з 

кадрами, забезпечення за-

конних прав та законних ін-

тересів вихованців, дотри-

мання вимог Державних 

стандартів освіти. 

ДНЗ №285 Квітень 2018 ро-

ку 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 

12. Дотримання чинного зако-

нодавства з питань роботи з 

кадрами, забезпечення за-

конних прав та законних ін-

тересів вихованців, дотри-

мання вимог Державних 

стандартів освіти. 

НВОК №110 Травень 2018 

року 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 

13. Дотримання чинного зако-

нодавства з питань роботи з 

ЦРД «Осколь» Травень 2018 

року 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 
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кадрами, забезпечення за-

конних прав та законних ін-

тересів вихованців, дотри-

мання вимог Державних 

стандартів освіти. 

14. Дотримання чинного зако-

нодавства з питань роботи з 

кадрами, забезпечення за-

конних прав та законних ін-

тересів вихованців, дотри-

мання вимог Державних 

ЦРД «Веселка» Травень 2018 

року 

Іванова В.В. 

Дерев’янко В.С. 
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Наради директорів  

навчальних закладів Комунарського району у  2017/2018 навчальному році 

 
Щомісячно (за потреби) : Аналіз змін, доповнень та нововведень  нормативно-правового 

забезпечення освітньої галузі.  

 

Серпень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Підсумки 2016/2017 навчального року та підготовка 

до 2017/2018 навчального року 

Виконання робочих навчальних планів і програм у 

2016/2017 н.р. Аналіз закінчення навчального року та 

проведення ДПА. 

Начальник ТВО 

В.В. Кінебас 

Головні спеціалісти 

Н.А.Лагода 

Т.М. Коваленко 

2 Створення умов для інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 

Директор ЗОШ №83 

Л.Г. Овсейчук 

3 Основні засада впровадження Нової української шко-

ли 

Методист РМК 

О.В.Морозова  

4 Створення умов для організації навчально-виховного 

процесу 

Директор ЗСШ №7 

К.А. Білоус 

 

 

Вересень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про засади роботи благодійних організацій (фондів) в 

2017/2018 навчальному році в навчальних закладах 

Начальник ТВО 

В.В. Кінебас 

2 Про засади запобігання та протидії корупції Головний спеціаліст  

В.В.Іванова  

3 Підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

2017 року 

Головний спеціаліст  

Ятченко Г.В. 

4 Стан організації харчування на початок 2017/2018 на-

вчального року 

Головний спеціаліст  

В.В.Іванова 

 

 

Жовтень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про стан проходження медичного огляду учнями за-

гальноосвітніх навчальних закладів 

Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 

2 Про особливості проведення державної підсумкової 

атестації та зовнішнього незалежного оцінювання в 

2018 році. 

Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 

3 Про стан комплектування 1-х, 10-х класів та груп 

продовженого дня в загальноосвітніх навчальних за-

кладах в 2017/2018 навчальному році 

Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 

4 Про порядок атестації педагогічних працівників в 

2017/2018 навчальному році 

Головний спеціаліст  

В.В.Іванова 

5. Про стан використання навчальної літератури у на- Головний спеціаліст 
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вчально-виховному процесі. Н.А.Лагода 
 

Листопад         
 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про використання бланків документів про освіту в 

2017 році 

Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 

2 Про стан забезпечення архітектурної доступності за-

кладів освіти 

Головний спеціаліст 

Н.А. Лагода 

3 Про підсумки обліку дітей та підлітків шкільного ві-

ку. Охоплення навчанням дітей 6-річного віку 

Головний спеціаліст 

Г.В. Ятченко 

                                                                                                                    

                                                                                              

Грудень  

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про стан інформатизації навчальних закладів району Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 

2 Про результати державної атестації Запорізької зага-

льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №97 Запорізької 

міської ради Запорізької області. 

Головний спеціаліст 

Г.В. Ятченко  

 

3 Стану проходження медичного огляду учнями ЗНЗ та 

організація медико-педагогічного контролю за фізич-

ним вихованням 

Головний спеціаліст 

Г.В. Ятченко  

 

4. Про стан формування мережі закладів загальної сере-

дньої освіти Комунарського району, завдання щодо 

оптимізації на наступний навчальний рік. 

Головний спеціаліст 

Н.А. Лагода 

 

 

Січень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Аналіз травматизму за 2017 рік та стан виконання 

єдиного порядку розслідування нещасних випадків у 

закладах освіти 

Інженер з ОП 

Ю.І. Бисько 

2 Про стан організації харчування в загальноосвітніх 

навчальних закладах Комунарського району в І семе-

стрі 2017/2018 навчального року 

Головний спеціаліст  

В.В.Іванова 

3 Щодо реєстрації випускників старшої школи для про-

ходження зовнішнього незалежного оцінювання в 

2018 році 

Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 

 

 

Лютий 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про стан роботи зі зверненнями громадян у територі-

альному відділі освіти за  2017 рік. 

Головний спеціаліст  

В.В.Іванова 

2 Про виконання робочих навчальних планів та навча-

льних програм за І семестр 2017/2018 навчального 

року 

Головний спеціаліст 

Н.А. Лагода 

3 Про реалізацію навчальними закладами району плану 

заходів щодо висвітлення державної політики Украї-

Головний спеціаліст 

Г.В. Ятченко  
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ни, пропаганди національно-патріотичного виховання 

молоді 

 

4 Про організацію харчування в загальноосвітніх на-

вчальних закладах Комунарського району за резуль-

татами проведення тендерних торгів в 2018 році 

Головний спеціаліст  

В.В.Іванова 

   

Березень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про порядок закінчення 2017/2018 навчального року. 

Планування заходів щодо організованого закінчення 

навчального року та проведення державної підсумко-

вої атестації, підготовці до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 

2 Аналіз роботи з кадрами в 2017 році Головний спеціаліст  

В.В.Іванова 

3 Аналіз прогнозованої мережі закладів освіти району 

та учнівських контингентів на 2018/2019 навчальний 

рік 

Головний спеціаліст 

Н.А. Лагода 

 

Квітень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про підсумки атестації педагогічних працівників у 

2017/2018 навчальному році 

Головний спеціаліст  

В.В.Іванова 

2 Про стан охорони праці в закладах освіти району Інженер з ОП 

Ю.І. Бисько 

3 Про стан управлінської діяльності адміністрації 

ЗОШ№23, ЗОШ№83 за результатами комплексної пе-

ревірки. 

Головні спеціалісти 

 

Травень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про виконання адміністраціями ЗОШ №17, ЗОШ 

№38, ЗОШ №88 та ЗНВК №90 заходів за результата-

ми державної атестації закладу 

Головні спеціалісти 

 

2 Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей та 

підлітків влітку 2018 року 

Головний спеціаліст 

Г.В. Ятченко  

3 Про організацію урочистого вручення випускникам 

документів про освіту, проведення випускних вечорів 

та недопущення корупційних зловживань та пору-

шень чинного законодавства 

Головний спеціаліст 

Т.М. Коваленко 
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Наради завідувачів дошкільних навчальних закладів 

на 2017/2018 навчальний рік 
Вересень  

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти ра-

йону в 2017-2018 н.р. 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко  

2 Про результативність проведення оздоровчого 

періоду в ДНЗ  району.   

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко  

3 Про стан готовності ДНЗ до нового 2017-2018 навча-

льного року. 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко  

 

Листопад            

      

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про правові аспекти благодійної діяльності в ДНЗ.                   

 

Начальник ТВО 

В.В. Кінебас 

2 Аналіз відвідування дітьми ДНЗ за вересень-жовтень 

2017 року 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко  

3 Про стан готовності дошкільних навчальних закладів 

до осінньо-зимового періоду.                                                                                           
Керівник ГЦГО 

С.М. Бондаренко    

4 Про відповідність ДНЗ  (ясла-садок) № 285 «Посміш-

ка» державним стандартам, забезпечення надання які-

сної освіти (за результатами  державної атестації). 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

              

Січень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Аналіз стану харчування дітей у ДНЗ за 2017 рік. Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

2 Про стан охоплення дітей дошкільною освітою. Черга 

на влаштування дітей у ДНЗ. Про складання звіту за 

формою №1-черга «Звіт про кількість дітей, які пере-

бувають на обліку для влаштування в дошкільні на-

вчальні заклади». 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко  

3 Про відповідність ДНЗ  (ясла-садок) №172 «Кришта-

левий» державним стандартам, забезпечення надання 

якісної освіти (за результатами  державної атестації).  

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

4 Виконання пропозицій за наслідками   державної ате-

стації в ДНЗ №150.  

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

 

Березень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про стан здоров’я дітей дошкільного віку, забезпе-

чення медичного супроводу організації життєдіяльно-

сті дітей в ДНЗ та дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог до їх перебування 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

2 Аналіз реалізації «Плану розвитку дошкільної освіти Головний спеціаліст 
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м. Запоріжжя до 2017 року» (Збереження та зміцнен-

ня здоров’я дітей з раннього дитинства) 

В.С.Дерев’янко  

3 Про відповідність ДНЗ  (ясла-садок) №219 «Сонячний 

зайчик» державним стандартам, забезпечення надан-

ня якісної освіти (за результатами  державної атеста-

ції). 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

4 Виконання пропозицій за наслідками державної атес-

тації в ДНЗ №213 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

 

Травень 

 

№ п/п Питання Доповідач 

1 Про організацію оздоровчого періоду у ДНЗ району Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

2 Про підсумки атестації педагогічних працівників ДНЗ 

у 2017-2018 н.р. 

Головний спеціаліст 

В.В. Іванова 

3 Про хід комплектування груп ДНЗ на 2018-2019 н.р. Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

4 Про відповідність ДНЗ  (ясла-садок) №21 «Кораблик» 

державним стандартам, забезпечення надання якісної 

освіти (за результатами  державної атестації) 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

5 Виконання пропозицій за наслідками державної атес-

тації в ДНЗ №227 

Головний спеціаліст 

В.С.Дерев’янко 

 

 


