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Школа - це постійний, самостійний рух вперед, ідея, що повинна неодмінно
захопити одразу трьох: учителя, учня, батьків.

О. Захаренко

ВСТУП

Основні підсумки діяльності відділу освіти у 2015 році
та завдання на 2016 рік

У 2015 році відділ освіти в міру можливостей забезпечував ефективну і стабільну діяльність навчальних закладів
району. Згідно штатних розписів _ осіб працівників відділу освіти та його структурних підрозділів, а саме працівників
централізованої бухгалтерії  – _ чол., групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і
установ освіти – _ чол., апарату відділу – 4 чол., райметодкабінету – 12 чол. обслуговував 40 навчально-виховних закладів,
де надаються освітні послуги для 3450  дітей.

Мережа  шкільної освіти

У 2014/2015 навчальному році в районі функціонував 41 загальноосвітній навчальний заклад, у яких навчалося 3477
дітей шкільного віку, зокрема: 2 НВК І ступеня, 8 НВК І-ІІ ступенів, 13 НВК І-ІІІ ступенів, 1 ЗОШ І-ІІ ступенів, 17 ЗОШ І-
ІІІ ступенів. Середня наповнюваність класів становила 10 учнів, індивідуальною формою навчання охоплено 59 учнів, 8
осіб навчалося за екстернатною формою. У 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах району
навчається 3450 учнів.
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         Мережа загальноосвітніх навчальних закладів та контингенту учнів

Навчальні
роки

Всього учнів у
школах

Класів Середня наповнюваність
класів

2014/2015 3477 351 10

2015/2016 3450 349 10

Дошкільна освіта – найважливіша складова безперервної освіти

У районі збережено мережу дошкільних навчальних закладів, зміцнено матеріально-технічну та навчально-
методичну базу, поліпшено якість освіти, забезпечено особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її
індивідуальних психічних і фізичних особливостей. Система дошкільної освіти у районі у 2014/2015 навчальному році
– це 20 дошкільних навчальних закладів та 22 дошкільних підрозділи у навчально-виховних комплексах із загальною
кількістю місць –1600 у 82 вікових групах.  За даними обліку дітей  дошкільного віку у районі проживає 1975 дітей
віком від одного до шести років. Дошкільні навчальні заклади відвідує 1397 дітей (у ДНЗ – 977 дітей, у навчально-
виховних комплексах – 420), що становить 71% від загальної кількості  дітей від одного до шести років. Діти з трьох
років стовідсотково охоплені усіма формами  здобуття дошкільної освіти (в умовах  навчального закладу та в умовах
сім'ї).

Освітні послуги дошкільникам надає 191 педагог. Вищу педагогічну освіту мають 98 осіб, що становить 51% від
загальної кількості педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та навчально – виховних комплексів.

Навчальний
рік

Загальна кількість
педагогів

Кількість
педагогів з

вищою освітою

Відсоток

2013/2014 172 52 30,2%
2014/2015 191 98 51%
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Підвищенню рівня кваліфікації педагогів сприяють як загальноприйняті (семінари, лекторії, засідання круглих
столів, методичних об'єднань) форми роботи в дошкільних закладах, так і нетрадиційні колективні  організаційні
форми методичної роботи. Завдяки спільним зусиллям відділу освіти, голів сільських рад,  громадськості покращено естетичний
вигляд дошкільних закладів, оновлено предметно-ігрове та розвивальне середовище.

У 2016  році на рейтинговий показник роботи району по галузі  «Освіта»  продовжуватимуть впливати 3 позиції: наповнюваність
ДНЗ,

      мережа ДНЗ,  кількість дітей  на 1 дитиномісце.

 Позашкілля

У районі працює два позашкільних навчальних заклади: центр дитячої та юнацької творчості, та дитячо -
юнацький клуб фізичної підготовки. У 2015/2016 навчальному році позашкільною освітою охоплено 1199 школярів у
70 гуртках різного спрямування.

У 2014/2015 навчальному році Центр дитячої та юнацької творчості здійснював навчально-виховний процес та
організовував дозвілля учнів на базі 19 загальноосвітніх закладів району із мережею 59 гуртків, які охоплювали
позашкільною освітою 978 вихованців.

 Позашкільна освіта реалізовувалася за напрямами:
- Художьо-естетичний (21 гурток, 405 вихованців).
- Декоративно-прикладний (13 гуртків, 233 вихованці).
- Еколого-натуралістичний (3 гуртки, 56 вихованців).
-  Туристсько-краєзнавчий (2 гуртки, 38 вихованців).
- Гуманітарний (5 гуртків, 102 вихованці).
- Науково-технічний (8 гуртків, 142 вихованці).
Методична робота закладу у 2014/2015 навчальному році була спрямована на підвищення рівня теоретичної і

науково-методичної підготовки, фахової майстерності педагогів, забезпеченню безперервності та наступності у
навчанні і вихованні, гармонійному поєднанню інтересів особистості, суспільства, держави. Впродовж навчального
року для керівників гуртків проведено: 2 методичні об’єднання, засідання творчого клубу з оформлення авторських
програм, 2 навчальні семінари та 6 вернісажів майстерності, на яких педагоги ЦДЮТ отримували консультації з питань
використання нових педагогічних та інформаційних технологій, отримували компетентні рекомендації щодо написання
та оформлення робіт для друку, проведення відкритих занять, виховних заходів тощо.
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Гуртки проводилися на базі загальноосвітніх закладів: Полянецька, Сушківська, Городецька, Дмитрушківська,
Родниківська, Бабанська, Оксанинська загальнооосвітні школи, Собківський, Доброводіський, Танський, Юрківський,
Дубівський навчально-виховні комплекси та Дмитрушківський ДНЗ.

Основною метою роботи дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки є створення умов для занять фізичною
культурою і спортом за місцем проживання та навчання.

У 2015/2016 навчальному році у клубі навчається 329 учнів, у 20 групах, в яких працювало 11 керівників гуртків.
Філіали клубу працюють в таких селах району: Дмитрушки - 2, Паланка - 2, Дубова, Іванівка, Городецьке - 2, Старі
Бабани.

Протягом 2014/2015 навчального року проведено значну роботу щодо створення умов для здобуття вихованцями
позашкільної освіти, зміцнення навчально-спортивної бази клубу.

Протягом 2014/2015 навчального року в клубі навчалося 302 учнів. З  них 125 дівчат та  175 юнаків, 20 груп ЗФП,
в яких    працювало 11 керівників гуртків ДЮКФП.
       Філіали клубу працювали в таких селах району: Дмитрушки, Паланка – 2, Дубова, Іванівка, Городецьке – 2, Старі
Бабани, Родниківка, Кочубіївка, Собківка.

За минулий навчальний рік керівниками гуртків клубу випущено 25 учнів, 10 з яких виконали масові розряди, 3
кандидати в Майстри спорту, 3 учнів клубу гравці Юніорської збірної України з футболу, 1- Кандидат в Юнацьку
збірну України з настільного тенісу.
       До занять в гуртках залучено 2 дитини сироти, 4 дітей напівсиріт, 14 з неблагополучних сімей, 1 учень, який
постраждав на ЧАЕС, 15  з малозабезпечених  сімей, 36 з багатодітних сімей .

У зв’язку з веденням в дію нових сучасних стадіонів в селах Паланка та Городецьке заняття гуртківців
проводяться більш якісно та ефективно.

Також відкрито новий сучасний спортивний зал при Родниківській ЗОШ, який покращує навчально-тренувальну
роботу учнів ДЮКФП та надає можливість для залучення більшої кількості дітей до занять фізичною культурою та
спортом. У селі Кочубіївка, де працює філіал гуртка ДЮКФП, закінчено  будівництво нової сучасної спортивної зали,
завдяки якій, заняття гуртківців при Кочубіївській ЗОШ проводяться на більш сучасному рівні.

Заняття ДЮКФП проводять на базах ЗОШ, спортивних майданчиках та  стадіонах -  безкоштовно.
Протягом 2014-2015 навчального року проведено 20 навчально-виховних заходів по відділеннях клубу.
Клуб займався організацією та проведенням районних 22 комплексних навчально-виховних заходів. Учні клубу

брали участь у 21 обласних комплексних навчально-виховних заходах по видах спорту, зайнявши 7 місце набравши  67
очок серед 20 районів області.

За підсумками обласного огляду-конкурсу роботи ДЮКФП за 2015 рік, клуб зайняв І місце.
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«Шкільний автобус»

На виконання обласної програми «Шкільний автобус» на 2012-2015 роки організовано безкоштовний підвіз 190
учнів (100%) до місця навчання і додому. У районі нараховується 15 шкільних автобусів.

В усіх закладах району, де використовують автомобільний транспорт, медичними працівниками навчальних
закладів проводяться передрейсові та післярейсові огляди водіїв, із реєстрацією у відповідних журналах.

Із водіями проводиться навчання, перевірка знань з безпеки дорожнього руху та інструктажі з питань охорони
праці. Щороку лікарями Уманської ЦРЛ організовуються періодичні медичні огляди водіїв навчальних закладів
району.

Транспортні засоби забезпечені вогнегасниками, медичними аптечками та знаками аварійної зупинки відповідно
до встановлених норм.

Педагогічні кадри

Навчальні заклади району стовідсотково укомплектовані керівними та педагогічними кадрами.
Системна робота ведеться щодо підвищення професійної майстерності та освітнього рівня педагогічних

працівників. Освітній рівень учителів початкових класів порівняно з минулим навчальним роком залишився на рівні і
становить 97,2%, а 5-х – 11-х класів знизився на 1,8% і становить 96 %. Здобуття повної загальної середньої освіти
забезпечується досвідченими педагогами, з яких 157 (23 %) мають вищу кваліфікаційну категорію, 241 (35 %)  –
«спеціаліст першої категорії», 115 (17 %) –  «спеціаліст другої категорії», 127 (18,4 %) – «спеціаліст», 38 осіб мають
педагогічне звання «учитель-методист», 44 – «старший учитель». На одного педагогічного працівника школи припадає
5 учнів, а на одного працівника закладу освіти – 3 учні. Середнє педагогічне навантаження вчителя 1-4 класів
становить 20 тижневих годин, 5-11 класів - 19,2 тижневих годин.

Педагогічні колективи  навчальних закладів поповнили 23 молодих спеціалісти. Тристоронню угоду на 3 роки
про роботу в закладах освіти району заключив лише 1 молодий спеціаліст. Вирішено питання проживання: 7  (30  %)
проживає у найманих квартирах; з батьками – 12 (52 %), мають власне житло – 4 особи (17,4 %). Всього у найманих
квартирах проживає 30 вчителів.

Робота з молодими вчителями проводиться через такі форми, як  наставництво та стажування, яке організоване в
школах за безпосереднім місцем роботи. Працюють районні школи молодого вчителя.
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Відповідна робота проводиться з підготовки резерву керівних кадрів. При районному методичному кабінеті
працює школа резерву керівних кадрів та школа молодого керівника. Протягом 2014/2015 навчального року
призначено 4 директори та 3 заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів, з них з резерву – 4 (57 %).

У 2015 році атестовано 145 педагогічних працівників, що становить 19 % від загальної кількості педпрацівників,
з них підвищили кваліфікаційну категорію 71 особа, що становить 50 % від кількості педагогів, які атестувалися. За цей
період підвищили кваліфікацію 148 педагогічних працівників, що становить 84 % від планової кількості.

Вживаються заходи щодо поліпшення соціального захисту педагогічних працівників. Заробітна плата освітянам
виплачується вчасно (двічі на місяць) і середня по району становить 3670 грн. Усім педагогічним працівникам надано
матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Вирішується питання підвозу педагогічних працівників до місця роботи і додому. У 2014 році витрачено кошти
на проїзд педагогічним працівникам з місцевого бюджету у сумі 35 тис. грн. Протягом 2015 року на проїзд
педагогічних працівників виплачено 200 тис. грн.

На  виконання районної програми «Забезпечення житлом педагогічних працівників на 2011 – 2015 роки» у
рамках виконання соціально - партнерських угод у 2014 році виділено шкільну квартиру  у селі Затишок молодому
спеціалісту.  На  даний час 4 учительські  сім’ї  перебувають  на  квартирній  черзі  при  сільських  радах: с. Ладижинка
– 1, с. Старі Бабани – 1, с. Дубова – 2.

Залишається проблемою плинність педагогічних кадрів. Протягом 2014/2015 навчального року вибуло 78
педагогічних працівників, що становить 10,3 % від загальної кількості працівників (у минулому навчальному уроці –
6,8%). Кількість працюючих пенсіонерів становить 158 осіб (15,6 %, проти 12,5 % минулого року). З неповним
тижневим навантаженням працює 106 вчителів (15,4%), з них 41 – пенсіонери.

Методична робота

Районним методичним кабінетом підготовлено і проведено 114 методичних заходів.Більшість засідань РМО
проводились із застосуванням нестандартних форм, таких як: методичний діалог, методичний фестиваль, педагогічний
калейдоскоп, ділова гра, методичний експеримент.

Освітяни району брали участь у виставці педтехнологій «Освіта Уманщини», на яку було представлено 39
друкованих робіт педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів району та 2 роботи
працівників районного Центру дитячої та юнацької творчості. Представлені роботи з 18 загальноосвітніх навчальних
закладів (3 – НВК І-ІІ ступенів, 5 – НВК І-ІІІ ступенів, 10 – ЗНЗ І-ІІІ ступенів), 4 –дошкільних навчальних заклади, 4
роботи представили методисти РМК, по одній роботі – творча група, динамічна група, ініціативна група.  Матеріали
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виставки відобразили найбільш актуальні на сучасному етапі розвитку освіти напрямки діяльності. За ефективну
популяризацію досягнень освітян Уманщини, естетичне оформлення матеріалів необхідно відмітити Бабанську,
Городецьку, Городницьку, Дмитрушківську, Ятранівську, Полянецьку, Колодистенську ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Шаринський, Ропотуський НВК, ЦДЮТ.

Учителі початкових класів Юрківського НВК (Зарудняк Г.В.) та Паланської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Хоменко С.І.)
брали участь в апробації підручників для 2 класу, а педагоги Городецької, Дмитрушківської, Старобабанівської,
Паланської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Юрківського НВК разом з батьками були учасниками моніторингу підручника
«Українська мова», 2 клас, автор Захарійчук М.Д.

Аналіз проведеної роботи за рік засвідчує удосконалення системи методичної роботи на місцях, що сприяє
професійній самореалізації освітян через активне включення їх у фахові конкурси, виставки, презентації, фестивалі,
підготовку семінарів, засідань М/О, творчих груп,  шкіл ППД, ШМП, опорних  тощо.

Профільне навчання

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює
можливості учнів у створенні власної освітньої траєкторії. Профілізація старшої школи дає змогу пізнати себе і
максимально розвивати свої нахили, природні задатки, здібності, здобути освіту, яка відповідала б реаліям сучасного
життя.

З метою підвищення якості освіти учнів після ретельного моніторингу якості навчального процесу, виходячи із
кадрового складу та матеріальної бази навчальних закладів у 11 ЗНЗ введено поглиблене вивчення 8 предметів (231
учень) – математики, біології, географії, української мови, української мови та літератури, історії, англійської мови та
світової  літератури.

Поглиблене вивчення предметів у ЗНЗ району

Спостерігається позитивна тенденція збільшення ЗНЗ щодо впровадження профільного навчання шляхом
розвитку різнопрофільної мережі груп учнів 10-11 класів.

Роки Кількість
навчальних закладів

Кількість
класів

Кількість
учнів

2014/2015 11 16 231
2015/2016 10 13 197
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При виборі профілю навчання адміністраціями закладів освіти враховується не лише матеріально-технічна,
навчально-методична база, а й побажання учнів та батьків, профорієнтаційні дослідження психологічної служби
школи. Остання проводить великий обсяг роботи з учнями 7-9 класів. Також значною складовою у виборі профілю
навчання є організація допрофільного навчання  в 8-9 класах шляхом поглибленого вивчення окремих предметів.

Обдарованість

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 109, у
2014/2015 навчальному  році  проведено шкільний етап олімпіад із базових дисциплін.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 386 учнів із 38 навчальних закладів району. Районниі
олімпіади проведено на базі Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 16 навчальних предметів. Із 386 учасників  районних
змагань І місце вибороли 4 учні, II місце – 10 учнів, III місце – 32 учні (якісний показник склав 11,8 %). Найбільше
призових місць здобули учні Бабанської (10), Родниківської (7), Сушківської (4) ЗОШ І-ІІІ ступенів. Команди
навчальних закладів вибороли 46 призових місць.

Участь в обласному етапі олімпіад з навчальних дисциплін  взяли 23 учнів району, згідно квоти, з них: 1 учень
виборов друге місце, решта (17 учнів) треті місця. У складі команди району брали  участь учні з 15 ЗНЗ, що становить
38,3 % від кількості навчальних закладів району. Та лише 9 закладів з 11 навчальних предметів мають переможців ІІІ
(обласного) етапу. За результатами (рейтингу) участі учнівських команд у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів  район зайняв 6 місце ( в минулому році 11).

2013/2014 2014/2015 2015/2016
ЗНЗ Кількість

учнів
ЗНЗ Кількість

учнів
ЗНЗ Кількість

учнів
26 410 26 429 23 341
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Харчування

Харчування школярів у загальноосвітніх навчальних закладах організовано відповідно до законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанова Кабінету Міністрів України від
19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження
норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інших нормативних документів.

Шкільні їдальні функціонують в 41 загальноосвітньому навчальному закладі. В усіх загальноосвітніх навчальних
закладах організовано гаряче харчування, яким охоплено 96% учнів 1-11 класів, що на 2% більше ніж у минулому
навчальному році. За кошти районного бюджету стовідсотково харчувалися учні 1-4 класів, діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей. Харчування учнів 5-11 класів здешевлюється за
рахунок власних пришкільних ділянок та спонсорської допомоги сільськогосподарських товариств. Значну допомогу в
організації харчування учнів середніх та старших класів надають місцеві господарства сіл Черповоди, Краснопілка,
Іванівка, Кочубіївка, Городецьке, Дубова, Городниця та інші, батьківські комітети шкіл.

Питання охорони та зміцнення здоров’я школярів знаходиться на постійному контролі відділу освіти. Проведено
моніторинг стану здоров’я школярів за результатами поглибленого медичного огляду. Захворювання має 51%
школярів. Це на 3% менше, ніж у минулому році.

 У 16 навчальних закладах впроваджується модель виховної роботи «Школа сприяння здоров’ю», що дає
позитивні результати в питанні профілактики захворювань.

 Соціальний захист дітей

Робота з охорони дитинства спрямовувалась на захист прав та законних інтересів дітей. На початку навчального
року  проведено громадський огляд умов проживання, навчання, виховання, оздоровлення та працевлаштування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій дітей. Складено соціальний паспорт навчальних
закладів району, згідно якого:дітей віком від 0 до 6 років – 2321; від 6 до 18 років – 3879.

На соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2014/2015 навчальному
році використано 180,0 тис. грн., що на 12,2% більше проти минулого року. Організовано безкоштовне харчування
дітей даної категорії. Проведено організаційну роботу щодо забезпечення дітей-сиріт шкільною та спортивною
формою. Використано кошти на загальну суму 51 тис. 982 грн.
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 Організація відпочинку та оздоровлення дітей

На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 20.05.2015 № 95, розпорядження
Уманської РДА від 20.05.2015 № 91 «Про підготовку та проведення оздоровлення, відпочинку дітей, учнівської молоді
влітку 2015 року», наказу відділу освіти Уманської РДА № 55/01-21 від 21.05.2015 «Про організацію заходів з літнього
оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 році» з 2  по 17 червня 2015 року в навчальних закладах району працювало 46
пришкільних таборів з денним перебуванням, 11 таборів праці і відпочинку та 2 мовних літніх табори, включаючи
навчальні заклади, які належать до Чорнобильської зони (Ятранівка, Шарино).

У Піківецькому та Фурманському НВК відпочинкові зміни не відкрито, у зв’язку з демографічною ситуацією в
селах. Проте, літнім оздоровленням  охоплено 5 учнів Піківецького НВК у позаміському таборі оздоровлення та
відпочинку «Лідер» на базі Городецької ЗОШ.

Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» відпочинкова зміна тривала 14 днів  з 02.06 по
17.06.2015 року. Змінено та погоджено із санітарно-епідеміологічною службою режим роботи Дубівського НВК (з
02.06 по 19.06.2015). У Бабанській та Ладижинській школах-інтернатах відпочинкова зміна тривала 21 день з 02.06 по
22.06.2015 року)

У навчальних закладах району підготовча робота щодо організації відпочинкових змін проводилась, починаючи з
лютого-березня. Відділом освіти та міськрайонним управлінням СЕС перевірено стан готовності пришкільних таборів
до роботи в літній період.

Для якісного та організованого початку оздоровлення влітку 2015 року організовано та проведено два
настановчих семінари для начальників пришкільних таборів. Працівники різних служб довели до відома вимоги щодо
оформлення документації, територій для відпочинку,  харчоблоків. 14 сонячних, теплих  днів школярі перебували у
пришкільних таборах. На них очікувала цікава,  різноманітна культурно-масова програма.

Окрім захоплюючих ігор, естафет, конкурсів, гуртків за інтересами, учні побували на цікавих екскурсіях,
ознайомилися з музеями, визначними місцями та історико-культурними пам'ятками  рідного краю та Черкаської
області.

Діти  отримували  дворазове харчування та відпочинок,  для цього у кожному пришкільному таборі було
розроблено оздоровчі технології, які включали в себе коригуючу гімнастику, курс фітотерапії та аромотерапії,
вітамінотерапію.

У першу чергу відпочинком  та оздоровленням забезпечували дітей пільгових категорій. Це діти-сироти та
позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, що перебувають на
диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти:
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- малозабезпечених та багатодітних – 699;
- дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування - 46,
- дітей-інвалідів – 37;
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 340;
- правопорушників – 9;
- обдарованих  дітей – 290.
У  59 таборах,  відпочило 2665 дітей, з них 1438 дітей пільгових категорій, що становить 53% дітей.
На організацію відпочинку дітей пільгових категорій  виділено кошти у сумі 348 тис. 142грн.

        У 2016 році відділ освіти райдержадміністрації продовжуватиме виконання таких пріоритетних  напрямків
щодо розвитку освіти району

у дошкільній освіті:

· Забезпечення необхідних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти.
· Духовний розвиток особистості дитини, національне, патріотичне виховання.
· Розширення інноваційного середовища в системі дошкільної освіти.
· Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів.
· Забезпечення соціальної адаптації дитини до життя в суспільстві, її готовність до організованих форм навчання і

продовження освіти.
· Здійснення медико - психологічного супроводу розвитку дитини, надання методичної і консультаційної допомоги

батькам у родинному вихованні дитини.
· Охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку; актуалізація питань безпеки

життєдіяльності.

у загальній середній освіті:

· Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням демографічних, економічних, соціальних
потреб району.

· Демократизація системи освіти, підвищення рівня відкритості прийняття рішень.
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· Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що передбачає неперервне
самовдосконалення шляхом навчання за програмами підвищення кваліфікації,  стажування, участі у сертифікаційних
програмах і тренінгах.

· Підвищення ефективності інформатизації освіти, а саме: активізувати впровадження сучасних форм надання освітніх
послуг на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.

· Забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
· Перехід на систему відбору/замовлення підручників, навчальних посібників та інших навчальних засобів.

у позашкільній освіті:

· Рівний доступ дітей до творчих об’єднань ПНЗ.
· Підвищення професійного рівня педагогів, покращення якості проведення заходів з питань позашкільної освіти.
· Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти;
· Максимальне охоплення дітей позашкільною освітою; визначення цінності творчих інтересів і здібностей  кожної

дитини, залучення їх до творчої реалізації своїх потенційних можливостей.
· Впровадження моделі інклюзивної освіти в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів та

створення умов для доступності позашкільної освіти дітям з особливими потребами.



15

ІI. Організація роботи відділу освіти, графік прийому громадян

2.1. Режим роботи відділу освіти
Початок роботи:     08:00.

          Перерва  на  обід :   13:00-14:00
Закінчення роботи: 17:15.

         Тривалість робочого дня у п’ятницю – до 16:00. Напередодні святкових днів тривалість робочого часу
скорочується на одну годину.

2.2.  Графік особистого прийому громадян у відділі освіти

Посада Прізвище, ім'я,
по батькові

Дні місяця Години

Начальник відділу освіти Борис Борисович
Бондар

2-й та 4-й - понеділок

1-й та 3-й вівторок

14.00 – 16.00

виїзний прийом
Завідуюча РМК Ірина Миколаївна

Світова
1-й та 3-й понеділок        9.00 – 13.00

Головний  бухгалтер Раїса Василівна
Костенко

2-а та 4-а  п’ятниця 9.00 – 13.00
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2.3. Циклограма діяльності відділу освіти

№
з/п

Заходи Відповідальні Циклограма проведення

1. Апаратні наради Начальник відділу освіти Щомісяця  (4-й понеділок)
2. Засідання колегії відділу освіти Мулик Л.В. 4 рази  на рік (лютий, квітень, серпень,

грудень)
3. Наради з керівниками закладів освіти Галімон Л. С. 4 рази  на рік ( січень,  травень,

вересень,листопад)
4. Наради заступників керівників

навчальних закладів
Світова І. М. 2 рази на рік (березень, жовтень)

5. Наради завідувачів ДНЗ Василенко С.М. 4 рази на рік (березень,
травень,вересень, грудень,)

6. Дні відділу освіти у дошкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладах

               Мулик Л.В.
Галімон Л. С.

Василенко С.М.

Щомісяця (4-й четвер місяця)
лютий, березень, квітень, жовтень,
листопад,грудень  2016 року

7. Засідання районної комісії з атестації
педагогічних працівників

Петрик О.М. Згідно графіка

8. Робота зі зверненнями громадян Кузьмич А. М. Постійно
9. Засідання науково – методичної ради Світова І.М. 4 рази на рік (лютий, травень, вересень,

грудень)
10. Семінари-практикуми:

директорів навчальних закладів
Світова І.М., Галімон Л.С.  2 рази на рік (березень, жовтень)

заступників директорів з навчально-
виховної роботи

Світова І.М. 2 рази на рік (листопад, квітень)

завідувачів ДНЗ Спеціаліст, методист з
дошкільної освіти

2 рази на рік (березень, жовтень)
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ІІІ. Організаційно – дорадча робота відділу  освіти

3.1. Засідання колегій відділу освіти

№
з/п

Порядок денний Дата
проведення

Відповідаль
ний

Відмітк
а про

викона
ння

1. 1.Про затвердження перспективного плану роботи освітньої галузі Уманського
району на 2016-2020 роки.
2. Про затвердження плану роботи відділу  освіти на 2016 рік.
3. Дотримання Інструкції ведення шкільного журналу у Доброводівському,
Кочержинському, Громівському, Рижавському, Косенівському НВК, Городницькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4. Про стан організації харчування в навчальних закладах району.
5. Про розгляд звернень громадян у відділі освіти за 2015 рік.

Лютий Світова І.М.

Галімон Л.С.

Костенко Р.В.
Кузьмич А.М.

2. 1. Про стан ведення книг видачі свідоцтв та атестатів у  Юрківському,
Кочержинському, Громівському,Танському, Затишанському НВК, Берестівецькій,
Ятранівській ЗНЗ.
2. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в Посухівському,
Рогівському, Танському НВК  та Черповодівській,  Старобабанівській,
Текучанській ЗОШ .

Квітень Мулик Л. В.

Слободян О.Д.

3. 1.Про стан підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо – зимовий
період  навчальних закладів району в 2016/2017 навчальному році.

Серпень  Б.Б.Бондар,
начальник
відділу

4. 1. Про  стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики та
астрономії в  Косенівському, Шаринському НВК, Городницькій, Оксанинській,
Сушківській, Ятранівській ЗОШ  І-ІІІ ступенів.
2. Про реалізацію складової змісту дошкільної освіти за освітньою лінією «Дитина
у світі культури» в Гродзевському, Танському НВК та Бабанському,

Грудень  Петрик О.М.

Василенко С.М.
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Полянецькому, Ятранівському ДНЗ.
3. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень із Захисту Вітчизни в
Громівському, Рижавському, Юрківському НВК та Городецькій, Кочубіївській,
Полянецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4.Про затвердження плану роботи відділу  освіти на 2017 рік.
5.Про стан виконавської дисципліни

Чернявська
А.В.
Мулик Л.В.
Кузьмич А.М.
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3.2. Наради керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

№
з/п Питання Дата

проведення Відповідальний
Відмітка

про
виконання

1.
1.Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у
2016 році та виконання навчальних програм  у 11-х класах  ЗНЗ.
2.Про організацію екстернатної форми навчання.
3.Про фінансування галузі Освіти в районі у 2016 році.
4.Про оптимізацію управління освітньою діяльністю в умовах
децентралізації.

Січень

Світова І.М.
Галімон Л.С.
Кузьмич А.М.
Вічкань Н.Г.
Б.Б.Бондар,
начальник відділу

2. 1. Про вимоги до проведення державної підсумкової атестації та порядок
закінчення навчального року.
2. Про формування робочих навчальних планів на 2016/2017 навчальний
рік.
3.Про організацію роботи у пришкільних таборах відпочинку з денним
перебуванням дітей влітку 2016 року.

Травень  Мулик Л.В.

Світова І. М.

Печонкіна Т.В.

3. 1.Про нормативно-правове  забезпечення початку 2016/2017 навчального
року.
2.Про проведення громадського огляду умов утримання, навчання,
оздоровлення  та соціального захисту учнів пільгових категорій.
3. Про стан кадрового забезпечення у навчальних закладах району

Вересень  Бондар Б.Б.,
начальник відділу

Баранюк Т.В.
Петрик О.М.

4. 1.Про дотримання навчальними закладами лімітів на енергоносії.
2.Про виконання основних завдань Черкаської обласної програми «Про
розвиток інклюзивної освіти в області до 2016 року».

Листопад Олексієнко М.І.
Цоколенко В.І.



20

3.3. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи

№
з/п Тематика наради Дата

проведення Відповідальний
Відмітка

про
виконання

1. 1. Про підсумки проведення ІІ етапу та результативність участі у  ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
2. Моніторинг  стану використання електронних засобів навчального
призначення у навчально-виховному процесі.
3. Про підсумки огляду веб-сайтів закладів освіти

Березень Світова І. М.

Чернявська А.В.

2. 1. Про стан оздоровлення учнівської молоді в Гродзевському,
Посухівському, Рогівському, Рижавському НВК та Берестівецькій,
Колодистенській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
2. Вивчення системи роботи органів учнівського самоврядування в
Собківському, Юрківському НВК та Городецькій, Кочубіївській,
Ладижинській, Старобабанівській  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Жовтень  Печонкіна Т.В.

Печонкіна Т.В.

.
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3.4. Наради завідувачів  дошкільними навчальними закладами

№
з/п Питання Дата

проведення

Відповідальний
за підготовку

питання

Відмітка
про

виконання
1. 1. Про результати здачі статистичних звітів роботи ДНЗ

2.Про виконання норм харчування

Березень Василенко С.М.

2. 1. Про планування роботи ДНЗ щодо оздоровлення дітей в літній період

2. Аналіз роботи ДНЗ за 2015/2016 навчальний рік. Виконання
перспективного плану розвиткуДНЗ

Травень Василенко С.М.

3 1.Про стан організації харчування та медичного  обслуговування під час
оздоровчого періоду
2.Про підсумки огляду готовності дошкільних закладів освіти району до
нового навчального року

Вересень Василенко С.М.

4 1.Про реалізацію варіативної складової змісту дошкільної освіти в
Гереженівському, Собківському НВК та Ладижинському, Оксанинському,
Родниківському ДНЗ.
2.Про хід виконання районної цільової програми розвитку дошкільної
освіти на 2011 – 2017 роки
3. Про регламент роботи ДНЗ.

Грудень Василенко С.М.
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3.5. Семінари-практикуми для керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів

№
з/п

Назва питання Дата
проведення

Відповідальний Місце проведення

Керівників ЗНЗ
1 Управлінська компетентність керівника ЗНЗ Березень  Світова І.М.

Мулик Л.В.
Шаринський НВК

2 Забезпечення розвитку освітньої установи Жовтень  Світова І.М.
Мулик Л.В.

Косенівський НВК

Заступників директорів з навчально-виховної роботи

1 Шляхи підвищення професійного рівня  педагогічних працівників
через систему  методичної роботи

Квітень Світова І.М. Ладижинська ЗОШ
І-ІІІ ступенів

2 Роль класного керівника у формуванні колективу Листопад  Світова І.М. Городницька ЗОШ
І-ІІІ ступенів

Завідувачів ДНЗ

1 Управлінський аспект в організації діяльності сучасного ДНЗ Лютий Василенко С. М Ятранівський ДНЗ

2 Шляхи підвищення професійного рівня  педагогічних працівників
через систему  методичної роботи

Жовтень Василенко С.М. Бабанський ДНЗ
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3.6.  Засідання науково-методичної ради

№
 з/п

Термін Засідання Зміст питань Відповідальні

1 Лютий І засідання
за участю
заступників
директорів
ЗНЗ

1.Про стан викладання української мови та літератури у Посухівському,
Громівському НВК, Черповодівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Городецькій,
Городницькій,  Оксанинській, Ятранівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
2.Про ефективність методичної роботи щодо впровадження інновацій у
систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Собківського, Дубівського, Кочержинського НВК.
3.Про стан викладання  математики в початковій школі Дубівського,
Косенівського, Кочержинського, Танського, Юрківського НВК та
Черповодівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4.Про схвалення кращого педагогічного досвіду освітян Уманщини.

Світова І.М.

Заступники
директорів ЗНЗ

Бержанір Г.І.

2 Травень  ІІ засідання
за участю
заступників
директорів
ЗНЗ

1. Моніторинг ефективності стану естетичного виховання в
Кочержинському, Ропотуському, Затишанському, Дубівському НВК та
Колодистенській,  Текучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
2. Про стан викладання історії та правознавства в Пугачівському,
Краснопільському, Гереженівському, Доброводівському, Шаринському
НВК та Городецькій, Сушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів .

Світова І.М.
Методисти РМК

3. Вересень  ІІІ засідання
За участю
заступників
директорів
ЗНЗ

1. Про затвердження плану роботи районного методичного кабінету на
2016/2017  навчальний рік
2. Про визначення пріоритетних напрямів методичної  роботи на
2016/2017 навчальний рік
3. Про затвердження планів роботи районних методичних об’єднань на
2016 / 2017 навчальний рік.

Світова І.М.
Методисти РМК
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4. Грудень  ІУзасідання
За участю
заступників
директорів
ЗНЗ

1. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
початкових класів з освітньої галузі «Природознавство» в
Антонівському, Максимівському, Ропотуському, Томашівському,
Шаринському, Затишанському НВК.
2. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з  біології
та екології в Пугачівському НВК, Черповодівській зош І-ІІступеенів,
Берестівецькій, Іванівській, Паланській, Текучанській ЗОШ І-ІІІ.
 3. Про стан патріотичного виховання учнівської молоді в
Краснопільському НВК та Колодистенській, Кочубіївській, Паланській,
Сушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4. Про роботу районної ПМПК.

Бержанір Г.І.

Курган Л.В.

Печонкіна Т.В.
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3.7. Наради  при  начальникові  відділу освіти

№
з/п

Порядок денний Дата
проведення

Відповідальний Примітка

1. 1.Про підсумки проведення  предметних олімпіад з навчальних предметів.
2.Про стан виконання лімітів по енергоносіях.
3.Про роботу відділу освіти зі службовою кореспонденцією.
4. Про підсумки фінансово-господарської роботи відділу освіти   у 2015році.
5.Про підсумки роботи відділу освіти за січень місяць та завдання на лютий

25.01 Бондар Б.Б.
Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

2. 1. Про охоплення дітей дошкільною освітою.
2.Про роботу сайту відділу освіти.
3.Про стан відвідування учнями школи.
4.Аналіз стану організації харчування дітей пільгових категорій.
5.Про підготовку до проведення конкурсу «Мальовничий дивограй Уманщини».
6. Про підсумки роботи відділу освіти за лютий місяць та завдання на березень

29.02 Бондар Б.Б.
Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

3. 1. Про проведення районної виставки «Освіта Уманщини».
2. Про підготовку закладів освіти до виконання ремонтно-будівельних робіт
влітку 2016 року.
3.Про підсумки проведення очного етапу районного конкурсу «Учень року».
4.Про проведення військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура».
5.Про підсумки атестації педпрацівників.
6.Про розгляд звернень громадян у відділі освіти.
7. Про підсумки роботи відділу освіти за березень місяць та завдання на квітень

28.03 Бондар Б.Б.

 Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

4. 1. Про організацію  проведення ЗНО у ЗНЗ району.
2.Про  участь у обласному етапі педагогічної виставки.
3.Про проведення навчально-польових зборів.
4.Про закінчення навчального року, проведення ДПА.
5.Про підсумки участі в районному фестивалі учнівської творчості.
6.Про підсумки роботи відділу освіти за квітень місяць та завдання на травень

26.04 Бондар Б.Б.
Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

5. 1.Про проведення районного заходу, присвяченого Дню захисту дітей 30.05 Бондар Б.Б.
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2.Про організацію  оздоровлення дітей району.
3. Про підсумки роботи відділу освіти за травень місяць та завдання на червень

Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

6. 1.Про організований початок 2016/2017 навчального року.
2.Про забезпечення учнів ЗНЗ підручниками .
3. Про запаси твердого палива на 2016/2017 опалювальний період
4.Про виконання Плану статистичних робіт по установах та закладах освіти на
2016/2017 навчальний  рік.
5.Про функціонування та розвиток дошкільної освіти району
6.Забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами.
7.Про подальше навчання та працевлаштування випускників 2016 р.
8.Про підсумки роботи відділу освіти за вересень місяць та завдання на жовтень

29.09 Бондар Б.Б.
Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

7. 1.Про організацію проведення атестації педагогічних працівників у навчальних
закладах району у 2016/2017 н.р.
2.Про стан організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах
району.
3.Про підсумки роботи відділу освіти за жовтень місяць та завдання на листопад

31.10 Бондар Б.Б.
Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

8. 1. Про забезпечення бюджетними призначеннями на заробітну плату та
енергоносії навчальних закладів району до кінця 2016 року.
2.Про проведення районного етапу олімпіад з базових дисциплін
3.Про роботу щодо повного укомплектування навчальних закладів району
педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році.
4.Про результати проведення І етапу конкурсу-захисту робіт МАН.
Про підсумки роботи відділу освіти за листопад місяць та завдання на грудень

28.11. Бондар Б.Б.
Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти

9. 1.Про стан впровадження допрофільного та профільного навчання у ЗНЗ
району.
2.Про виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації учителями
району у 2016 році.
3.Про стан охоплення дітей позашкільною освітою у 2016/2017 навчальному
році.

26.12 Бондар Б.Б.
Керівники
структурних
підрозділів
Спеціалісти
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4.Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до відділу освіти у
2016р.
5.Про організацію проведення  ЗНО-2017.
6.Про підсумки роботи відділу освіти за грудень місяць.
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ІV. Контрольно-аналітична діяльність

4.1. Державна атестація загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів

№
з/п

Назва закладу Термін атестаційної експертизи Відповідальні Примітка

1. Рижавський МНВК Березень Мулик Л.В.

2. Максимівський НВК Квітень Галімон Л.С.

3. Антонівський НВК Квітень Мулик Л.В.

4. Черповодівський ДНЗ Травень Василенко С.М.

5. Родниківський ДНЗ Вересень Василенко С.М.

6. Затишанський НВК Жовтень Галімон Л.С.

7. Томашівський НВК Жовтень Галімон Л.С.

8. Косенівський НВК Листопад Мулик Л.В.

9. Кочержинський НВК Грудень Галімон Л.С.
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4.2. Дні відділу освіти у закладах освіти

№
з/п

Назва закладу Дата Відповідальний Примітка

1. День відділу в НВК. 25.02.2016 Спеціалісти,  методисти

2. День відділу в ЗОШ. 24.03.2016 Спеціалісти,  методисти

3. День відділу в ДНЗ. 28.04.2016 Спеціалісти,  методисти

4. День відділу в  ЗОШ. 27.10.2016 Спеціалісти,  методисти

5. День відділу в ДНЗ. 24.11.2016 Спеціалісти,  методисти

6. День відділу в ДНЗ. 22.12.2016 Спеціалісти,  методисти



4.3. Тематичний моніторинг

№
з\п

Тема Термін
проведення

Відповідальний Де розглядається

1. Моніторинг стану використання електронних засобів
навчального призначення у навчально-виховному  процесі в
8, 10 класах.

Лютий Чернявська А. В. Довідка, нарада
заступників
директорів

2. Моніторинг ефективності стану естетичного виховання в
Кочержинському, Ропотуському, Затишанському,
Дубівському НВК та  Колодистенській,  Текучанській ЗОШ
І-ІІІ  ступенів.

Лютий Печонкіна Т.В. Рада РМК

3. Розвиток професійної компетентності вчителів української
мови щодо використання тестових технологій.

Лютий Печонкіна Т.В. Довідка, РМО

4. Про дотримання Інструкції з ведення шкільного журналу в
Доброводівському, Кочержинському Громівському,
Рижавському, Косенівському НВК, Городницькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів.

Лютий Галімон Л.С. Колегія відділу
освіти

5. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
в Посухівському, Рогівському, Танському НВК  та
Черповодівській,  Старобабанівській, Текучанській ЗОШ .

Березень Слободян О.Д. Колегія відділу
освіти

6. Про стан ведення книг видачі свідоцтв та атестатів у
Юрківському, Кочержинському, Громівському,Танському,
Затишанському НВК, Берестівецькій, Ятранівській ЗНЗ.

Березень Мулик Л. В.
Галімон Л. С.

Колегія відділу
освіти

7. Про стан викладання історії та правознавства в
Пугачівському, Краснопільському, Гереженівському,
Доброводівському, Шаринському НВК та Городецькій,
Сушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Квітень Драга Н.Д. Рада РМК

8 Про стан оздоровлення учнівської молоді в Гродзевському,
Посухівському,Рогівському, Рижавському НВК та
Берестівецькій,Колодистенській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вересень Печонкіна Т.В. Нарада заступників
директорів
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9. Про  стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
з фізики та астрономії в  Косенівському, Шаринському
НВК, Городницькій, Оксанинській, Сушківській,
Ятранівській ЗОШ  І-ІІІ ступенів.

Жовтень Петрик О.М. Колегія відділу
освіти

10. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
початкових класів з освітньої галузі «Природознавство» в
Антонівському, Максимівському, Ропотуському,
Томашівському, Шаринському, Затишанському НВК.

Жовтень Бержанір Г.І. НМР  РМК

11. Про роботу  районної  ПМПК. Жовтень  Світова І.М. НМР  РМК

12. Про реалізацію складової змісту дошкільної освіти за
освітньою лінією «Дитина у світі культури» в
Доброводівському,Гродзевському, Танському НВК та
Бабанському, Полянецькому, Ятранівському ДНЗ

Жовтень  Василенко С.М. Колегія відділу
освіти

13. Про вивчення системи роботи органів учнівського
самоврядування в Собківському, Юрківському НВК та
Городецькій, Кочубіївській, Ладижинській,
Старобабанівській  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Жовтень  Печонкіна Т.В. Нарада заступників
директорів

14. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень із
Захисту Вітчизни в Громівському, Рижавському,
Юрківському НВК та Городецькій, Кочубіївській,
Полянецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Листопад  Чернявська А.В. Колегія відділу
освіти

15. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з
біології та екології в Пугачівському НВК, Черповодівській
зош І-ІІступеенів, Берестівецькій, Іванівській, Паланській,
Текучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Листопад  Курган Л.В. НМР  РМК

16 Про стан патріотичного виховання учнівської молоді в
Краснопільському НВК та Колодистенській, Кочубіївській,
Паланській, Сушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Листопад  Печонкіна Т.В. НМР  РМК
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17. Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень
учнів з фізичної культури в Гереженівському,
Доброводівському, Дубівському, Косенівському,
Собківському  НВК та  Ладижинській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Грудень  Чернявська А.В. НМР  РМК

18. Про реалізацію варіативної складової змісту дошкільної
освіти в Гереженівському, Собківському НВК та
Ладижинському, Оксанинському, Родниківському ДНЗ.

Грудень  Василенко С.М. Нарада завідувачів
ДНЗ

19. Про вивчення стану викладання та рівня навчальних
досягнень учнів початкових класів з предмету «Я у світі» в
Городницькій, Оксанинській, Паланській, Полянецькій,
Старобабанівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Дубівському НВК.

Грудень  Бержанір Г.І. НМР  РМК
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4.4 .Контрольно - аналітична діяльність

№
з\п

Захід Термін Виконавець Форма
узагальнення

1. Реалізація і якість виконання «Типового положення про
атестацію педагогічних працівників України»

Вересень -
березень

Петрик О.М. Довідка

2. Здійснення контролю щодо організації роботи зі
звернень громадян

Січень Кузьмич А. М. Довідка

  3. Оформлення пропозицій до Перспективного плану
роботи відділу освіти на 2016-2020 роки

Січень          Світова І.М. План

4. Формування планової мережі ЗНЗ на 2016/2017 н. р. Березень Мулик Л.В. Планова мережа

5. Стан готовності закладів освіти щодо відкриття
пришкільних таборів відпочинку

Травень Начальник відділу
Б.Б.Бондар

Печонкіна Т. В.
Довідка

6. Формування робочих навчальних планів на 2016/2017
навчальний рік

Травень Світова І. М. Робочі навчальні
плани

7. Підготовка матеріалів до Паспорта відділу освіти за
2015/2016 навчальний рік

Червень       Мулик Л.В. Паспорт відділу
освіти

8. Підготовка закладів освіти району до нового 2016/2017
навчального року

Серпень  Начальник відділу
освіти, спеціалісти,
методисти, група ГЦГО

Акти готовності
закладів освіти

району

9. Складання статистичних звітів ЗНЗ-1, 77-РВК Вересень Вічкань Н.Г.,
Галімон Л.С.

Звіти

10. Аналіз стану профілактичної роботи з попередження
правопорушень та злочинів серед неповнолітніх.

Щокварталь
но

Печонкіна Т.В. Довідка

11. Аналіз організації проведення осінніх, зимових,
весняних канікул учнів шкіл району.

Протягом
року

Печонкіна Т.В. Інформація

12. Аналіз охоплення дітей дошкільною освітою. Щорічно Василенко С.М. Звіт
13. Організація комплектування шкільної мережі, груп у

ДНЗ.
Раз на рік Василенко С.М.

Мулик Л.В.
Звіт
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V. Щорічні пріоритети державної політики у гуманітарній сфері

2016-й рік  – Рік англійської мови в Україні, а також рік вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, 20-річниці Дня Конституції України та 25-річниці Дня Незалежності України

УІ. Культурно - масові заходи

СІЧЕНЬ
1 Заходи з нагоди  Дня  Соборності України 21.01-

22.01.
Печонкіна Т.В., Драга Н.Д.

2 Районне новорічне свято 03.01-
05.01

Керівники навчальних закладів

3 Фінальні спортивні змагання з баскетболу Протягом
місяця

Чернявська А.В.

4 Обласні учнівські олімпіади з базових навчальних дисциплін З 10 січня  Світова І.М.
5 Заходи до Дня пам’яті Крут 28.01-

29.01
Печонкіна Т.В.

6 Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Навчальні заклади
7 Заходи до відкриття року Іноземної мови Протягом

місяця
Навчальні заклади

8 Створити на сайтах навчальних закладів інформаційний розділ  «Рік
англійської мови»

Протягом
місяця

Навчальні заклади

ЛЮТИЙ
1 Заходи до Міжнародного дня рідної мови 21.02 Печонкіна Т.В.
2 Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших

держав
15.02. Навчальні заклади району

3 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні 20.02 Навчальні заклади
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4 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких
робіт учнів-членів МАН

Лютий Драга Н.Д.

5 Обласні змагання з волейболу Лютий Чернявська А.В.
6 Фінал обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –

2016»
Лютий  Світова І.М.

7 Шкільний етап огляду-конкурсу художньої творчості «Мистецький
дивокрай Уманщини»

Лютий Навчальні заклади

8 Районний конкурс есе «The future of English language in my life» Лютий Драга Н.Д.

БЕРЕЗЕНЬ
1 Святкові заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня 07.03 Керівники навчально-виховних

закладів
2 Тиждень  дитячої книги 21.03-

27.03.
Баранюк Т.В.

3 Відзначення 202- річчя від дня народження Т.Г.Шевченка До 09.03.  Керівники навчально-виховних
закладів

4 Визволення Уманщини від фашистських окупантів 10.03 Навчальні заклади району
5 Районний  етап  огляду-конкурсу художньої творчості «Мистецький

дивокрай Уманщини»
Протягом
місяця

Чернявська А.В.

6 Районна   виставка педагогічних   технологій «Освіта Уманщини -
2016»

Березень Баранюк Т.В.

7 Заходи до Всесвітнього дня води 22.03 Навчальні заклади району
8 Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 24.03 Навчальні заклади району
9 Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Згідно
наказу
відділу
освіти

Чернявська А.В., Дмитрушківська
ЗОШ

10 Районний конкурс «Кращий предметний тиждень» з англійської
мови

Березень Керівники навчально-виховних
закладів
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КВІТЕНЬ
1 Заходи, приурочені Дню Чорнобильської  трагедії 26.04 Керівники навчальних закладів
2 Заходи в рамках Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня

охорони праці
25.04-
29.04

Слободян О.Д.

3 Участь в обласній  виставці педагогічних технологій  «Освіта
Черкащини – 2016»

19.04-
22.04

Баранюк Т.В.

4 Районні та участь в обласних  змаганнях  з футболу Квітень Чернявська А.В.
5 Участь в  обласному огляді-конкурсі художньої творчості

«Мистецький дивокрай Черкащини»
Квітень Чернявська А.В.

6 Районний конкурс декламаторів поезій англійських поетів «Poetry is
my life»

Квітень Драга Н.Д.

7 Провести заключний тур районного етапу конкурсу «Учень року –
2016» у формі захисту проектів «What should I do for Ukrain’s benefit”

26.04.2016 Драга Н.Д.

ТРАВЕНЬ
1 Заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 06.05-

09.05
Керівники навчальних закладів

2 Заходи до Дня памяті і примирення 08.05 Навчальні заклади району
3 Святкові заходи до Дня  матері 06.05-

07.05
Керівники навчальних закладів

4 Заходи до Всеукраїнського дня сімї 15.05 Навчальні заклади району
3 Районне свято «Перлини майбутнього» для учнів-переможців обласних

олімпіад, конкурсів, змагань.
До 01.06. Світова І.М.

4 Свято останнього дзвінка Травень  Керівники навчальних закладів
5 Випускні  вечори  в 11 – их класах  28-29.06.  Керівники навчальних закладів
6 Медичні огляди  працівників пришкільних таборів, таборів праці і

відпочинку з денним перебуванням дітей
До 20.05 Керівники навчальнихзакладів

7 Районний конкурс творів «My  Motherland: the place I love the most» До 20.05 Драга Н.Д.
Керівники навчальних закладів
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ЧЕРВЕНЬ
1 Святкові заходи з нагоди  Міжнародного Дня захисту дітей та

відкриття оздоровчої кампанії 2016 року
01.06 Кравченко Р.А.

Керівники навчальних закладів
2 Проведення державної підсумкової атестації учнів 9- их класів Червень  Керівники навчальних закладів
3 Організація   екскурсій учнів  по області та за її межами Червень Печонкіна Т.В.,Слободян О.Д.

4 Участь у заходах, приурочених Дню скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в  Україні

22.06 Відділ освіти, РМК
Керівники навчальних закладів

5 Участь у святкових заходах з нагоди  Дня Конституції України (20-
річниця)  та Дня молоді

28.06 Відділ освіти, РМК

СЕРПЕНЬ
1 Огляд готовності закладів освіти району до  роботи в 2016/2017

навчальному році
Серпень  Відділ освіти, РМК

Керівники навчальних закладів
2 Участь у святкових заходах, приурочених Дню Державного прапора

України
23.08 Відділ освіти, РМК

Керівники навчальних закладів
3 Участь у святкових заходах з нагоди  Дня незалежності України 24.08. Відділ освіти, РМК

Керівники навчальних закладів
4 Районна конференція педагогічних працівників До 29.08. Відділ освіти, РМК

Керівники навчальних закладів

ВЕРЕСЕНЬ
1 Святкові заходи в День знань 01.09. Керівники навчальних закладів,

педколективи
2 Заходи  до Всеукраїнського Дня дошкілля 27.09 Василенко С.М.
3 Святкові заходи з нагоди Всеукраїнського  Дня  бібліотек 30.09 Баранюк Т.В.

Керівники навчальних  закладів
4 День завершення ІІ Світової війни (1945) 02.09 Навчальні заклади району
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5 Заходи щодо відзначення Дня фізичної культури і спорту 12.09 Навчальні заклади району
6 Заходи до Всесвітнього дня миру 21.09 Навчальні заклади району
7 Заходи до Дня партизанської слави 22.09 Навчальні заклади району
8 Заходи до Дня туризму 27.09 Навчальні заклади району
9 Міжнародний день музики 30.09 Навчальні заклади району
10 Провести конкурс відеороликів «Love and kindness connect the world» До 30.09 Драга Н.Д.

Керівники навчальних закладів
11 Провести конкурс плакатів англійською мовою «Разом до об’єднаної

Європи»
До 20.09 Драга Н.Д.

Керівники навчальних  закладів

ЖОВТЕНЬ
1 Акції волонтерських загонів до Міжнародного дня людей похилого

віку
01.10 Печонкіна Т.В.

Керівники навчальних закладів
2 Заходи до Дня ветерана 01.10 Навчальні заклади району
3 Святкові заходи з нагоди Дня працівників освіти 02.10-

04.10.
Кравченко Р.А., Світова І.М.
Керівники навчальних закладів

4 Тиждень правової освіти 13.10-
18.10

Печонкіна Т.В., Драга Н.Д.
Керівники навчальних закладів

5 День вигнання нацистських окупантів з України 28.10 Навчальні заклади району
6 Шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Згідно
наказу
відділу
освіти

Навчальні заклади району

7 Провести конкурс англійської пісні «Stepping with English» До 20.10 Драга Н.Д.
Керівники навчальних закладів

ЛИСТОПАД
1 День української писемності та мови 09.11. Печонкіна Т.В.
2 День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій 27.11 Керівники навчальних закладів
3 Проведення І, ІІ етапів  Міжнародного конкурсу з української мови Протягом Печонкіна Т.В.
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імені П. Яцика місяця
4 Районний  етап   Всеукраїнського   конкурсу «Учитель року -2017» Листопад Світова І.М.
5 ІІ етап Міжнародного мовно – літературного  конкурсу імені

Т.Г.Шевченка
Листопад Печонкіна Т.В.

6 Заходи до Міжнародного Дня толерантності Листопад Печонкіна Т.В.
7 Заходи до Дня Гідності та Свободи 21.11 Навчальні заклади району
8 Заходи до Всесвітнього дня дитини 20.11 Навчальні заклади району
9 Заходи до Дня памяті жертв голодоморів. Участь у Всеукраїнській

акції «Запали свічку»
28.11 Навчальні заклади району

10 Провести конкурс драматизації творів англійських письменників та
фольклору «Step by step to the top»

До 06.11 Драга Н.Д.
Керівники навчально-виховних
закладів

11 Провести презентацію майстер-класу учителів англійської мови, які
мають І та вищу кваліфікаційну категорію «I do it so»

До 06.11 Драга Н.Д.

ГРУДЕНЬ
1 Районні предметні олімпіади Протягом

місяця
 Світова І.М.
Керівники навчально-виховних
закладів

2 Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 01.12 Навчальні заклади району
3 Заходи до Міжнародного дня інвалідів 03.12 Навчальні заклади району
4 Святкові заходи до Дня  Збройних Сил України 06.12 Печонкіна Т.В.

Керівники навчальних закладів
5 Заходи до Дня прав людини 10.12 Навчальні заклади району
6 Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС
14.12 Навчальні заклади району

7 ІІІ етап  Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика 18.12 Печонкіна Т.В.
8 Відзначення Дня Святого Миколая 19.12 Кравченко Р.А.

Керівники навчально-виховних
закладів
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9 Новорічні свята для учнів ЗОШ 25-30.12 Керівники ЗНЗ

10 Районний етап конкурсу агітбригад «Молодь за здоровий спосіб
життя»

Грудень  Навчальні заклади району

11 Провести конкурс учителів, які мають ІІ кваліфікаційну категорію
«Моє покликання – учитель англійської мови»

До 15.12 Драга Н.Д.

12 Провести конкурси «Кращий знавець англійської мови в школі» До 20.12 Керівники навчальних закладів

УІІ. Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

№
п/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальний за виконання

Січень
1 Проаналізувати  стан виконання розпорядження Кабінету

Міністрів України від 08.11.2007 № 980-р „Про затвердження
плану першочергових заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру”.

До 05.01.2016 Слободян О.Д., керівники
навчальних закладів

2 Провести роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-
виховного процесу щодо правил поведінки під час святкування
Водохреща.

До 15.01.2016 Слободян О.Д., керівники
навчальних закладів

3 Розробити норми споживання енергоносіїв для навчально-
виховних закладів району.

До 30.01.2016 Олексієнко М.І.

Лютий
1 Затвердити План першочергових заходів з профілактики

травматизму невиробничого характеру на 2016 рік.
До 25.02.2016 Слободян О.Д.

Березень
1 Організувати роботу  навчально-виховних закладів району щодо

забезпечення безпеки життєдіяльності під час весняних канікул,
До 20.03.2016 Печонкіна Т.В., Слободян

О.Д., керівники навчальних
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окрему увагу звернути на дотримання правил електробезпеки у
побуті, небезпеку повітряних ліній, які знаходяться в охоронних
зонах повітряних ліній.

закладів

2 Здійснювати контроль за створенням безпечних умов перевезення
організованих груп дітей автомобільним транспортом за межі
району та області

Постійно Слободян О.Д., керівники
навчальних закладів

Квітень
1 Видати наказ «Про проведення Дня цивільного захисту та

об’єктового тренування у навчально-виховних закладах району»
До 10.04.2016 Слободян О.Д., керівники

навчальних закладів
2 Проводити роботу щодо підготовки опалювальних систем

закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-
2017 років

З 15.04.2016 до
25.09.2016

Олексієнко М.І., керівники
навчальних закладів

3 Організувати заходи в рамках Тижня охорони праці з нагоди
Всесвітнього дня охорони праці

До 28.04.2016 Слободян О.Д., керівники
навчальних закладів

Травень
1 Вжити заходів щодо безпечного проведення свята  останнього

дзвоника, випускного вечора.
До 15.05.2016 Мулик Л.В., Слободян О.Д.,

керівники навчальних
закладів

2 Взяти участь у семінарі – нараді  для  організаторів літнього
відпочинку учнів з питань організації безпечної роботи в таборах
відпочинку та оздоровлення системи освіти

До 20.05.2016 Печонкіна Т.В., Слободян
О.Д., керівники навчальних
закладів

3 Організувати роботу навчально-виховних закладів району з
питань забезпечення збереження життя і здоров’я дітей у літній
період

До 25.05.2016  Відділ освіти,керівники
навчальних закладів

4 Організувати проведення Тижнів знань з основ безпеки
життєдіяльності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах

До 28.05.2016 Слободян О.Д, керівники
навчальних закладів

Видати наказ «Про підсумки проведення Дня цивільного захисту
та об’єктового тренування у навчально-виховних закладах

До 30.05.2016 Слободян О.Д., керівники
навчальних закладів
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району»
Червень

1 Здійснити перевірку охорони праці та безпеки  життєдіяльності
установ і закладів освіти з питань організації безпечної роботи в
таборах відпочинку та оздоровлення системи освіти

До 20.06.2016 Печонкіна Т.В.,СлободянО.Д.

2 Підготувати наказ «Про результати підготовки  цивільного
захисту закладів освіти Уманського району у 2015/2016
навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік»

До 30.08.2016 Слободян О..Д., керівники
навчальних закладів

Липень
1 Надати рекомендації навчально-виховним закладам щодо

організації роботи з охорони  праці та безпеки  життєдіяльності у
2016/2017 навчальному році

До 15.07.2016 Слободян О.Д.

Серпень
1 Здійснити контроль за підготовкою закладів освіти до нового

навчального року, забезпечення виконання вимог з охорони праці
 Згідно наказу Слободян О.Д.

Вересень
1  Провести організаційні заходи щодо підготовки опалювальних

систем закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий
період 2016/2017 років.

Протягом  місяця Олексієнко М.І., керівники
навчальних закладів

2 Організувати роботу  навчально-виховних закладів району щодо
проведення інструктажів з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, виконання заходів щодо забезпечення учасників
навчально-виховного процесу засобами індивідуального захисту,
підготовки найпростіших пристосованих споруд до евакуації
учасників навчально-виховного процесу у разі надзвичайної
ситуації, дій у разі загрози виникнення терористичних або
диверсійних актів.

До 15.09.2016 Керівники навчальних
закладів

Жовтень
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1 Сприяти роз’яснювальній роботі серед учасників навчально-
виховного процесу щодо безпечного користування природним та
зрідженим газом в побуті.

До 15.10.2016 Керівники навчальних
закладів

Листопад

1 Організувати роботу навчально-виховних закладів району  з
питань забезпечення збереження життя і здоров’я дітей у зимовий
період

До 15.11.2016 Керівники навчальних
закладів

Грудень
1 Розробити ліміти на споживання природного газу  по навчально-

виховних закладах району на 2017 рік.
До 10.12.2016 Олексієнко М.І.
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VІІІ.  Охорона прав і соціальний захист  дітей пільгових категорій

№
з/п Зміст діяльності Термін Відповідальні Відмітка про

виконання
1. Організаційна діяльність

Консультація для соціальних педагогів «Організація
роботи навчального закладу з питань захисту прав та
законних інтересів  дітей»

Серпень Баранюк Т. В.

2. Громадський огляд умов утримання, навчання, виховання,
оздоровлення, працевлаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, інших категорій
дітей

З  02.09  по  15.10 Баранюк Т. В.,
навчальні заклади

3. Оновлення банку даних дітей пільгових категорій.
Оформлення соціального паспорту загальноосвітніх
навчальних закладів району

До 01.11 Баранюк Т. В.

4. Організувати забезпечення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які навчаються  у
ЗНЗ,  шкільною формою

До 01.09
Баранюк Т. В.

5. Виплата  матеріальної допомоги  дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, після досягнення
18-річного віку

Протягом року Баранюк Т. В.,
Костенко Р.В.

6. Інформування   УОН  щодо  утримання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування

Згідно графіка
управління освіти і

науки

Баранюк Т. В.

Поліпшення  умов  життя  і виховання  дітей, які
перебувають  в особливих, складних і надзвичайних
умовах Баранюк Т. В.
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1. Участь в організації  відпочинку  та оздоровлення   дітей
пільгових категорій

Червень - серпень

2. Участь у підготовці та проведенні заходів до Дня інвалідів,
Святого Миколая, Нового року, Дня захисту дітей спільно
із зацікавленими організаціями

Грудень  2016 р.,
01.06.2016 р.

Баранюк Т. В.,
навчальні заклади
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ІХ. Кадрове забезпечення  діяльності відділу освіти та навчальних закладів

№
з\п

Зміст Термін виконання Відповідальний за
виконання

Відмітки про
виконання

1.
Забезпечення організації профілактичної роботи щодо
запобігання проявам корупції та звітування
райдержадміністрації, управління освіти і науки
облдержадмінстрації

До 01.01 Петрик О. М.

2. Аналіз  заходів щодо забезпечення  житлом педагогічних
працівників

До 01.10.2016,
до 20.02.2017

Петрик О.М.

3. Підготовка   звітності:
- про кількісний та якісний склад  державних

службовців станом на 31.12.2015(форма № 9 – ДС)
до РДА, УОН, районного статистичного управління;

- про чисельність працюючих та заброньованих
військовозобов’язаних (форма № 6-Б)  в Уманський
міський військовий комісаріат.

До 08.01

До 10.01

Петрик О.М.

4. Аналіз стану кадрової роботи та дотримання законодавства
про державну службу у відділі освіти.

До 20.01 Петрик О.М.

5. Оформлення та відправка замовлення  на педагогічні кадри
на 2016/2017 навчальний рік в Управління освіти і науки
облдержадміністрації

До 01.02 Петрик О.М.

6. Підготовка  звітності про кількість працівників, їх якісний
склад та професійне навчання (форма 6-ПВ) у
статуправління, УОН. До 05.02 Печенко Я. В.
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7. Попередній розгляд документів щодо  атестації
педагогічних працівників, поданих до районної
атестаційної комісії при відділі освіти

До 15.02 Петрик О.М.

8. Квота вступу випускників навчальних закладів до вищих
навчальних закладів.

До 25.02 Петрик О.М.

9. Підготовка   звітності про зайнятість та працевлаштування
інвалідів (форма  №10-ПІ)  у обласне відділення фонду
соціального захисту інвалідів

До 25.02

10. Списки педагогічних працівників, які будуть вступати на
заочне навчання до педагогічних навчальних закладів III –
IV рівнів акредитації

До 01.03 Петрик О.М.

11. Остаточний розгляд документів педагогічних працівників
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів щодо атестації

До 30.03 Петрик О.М.

12. Проведення засідання районної атестаційної комісії при
відділі освіти РДА за підсумками атестації педагогічних
працівників у 2015/2016 навчальному році

01.04 -10.04 Петрик О.М.

13. Участь у роботі комісії щодо розподілу випускників УДПУ
ім. П.Тичини

Травень Петрик О.М.

14. Участь у комплектації навчальних закладів педагогічними
кадрами на 2016/2017 навчальний рік

До 31.05 Петрик О.М.,
керівники
навчальних
закладів

15. Підготовка нагородних матеріалів на кращих  працівників
освіти до серпневої конференції педагогічних працівників.

До 15.06 Петрик О.М.

16. Підготовка нагородних матеріалів на кращих  працівників
освіти за підсумками року

До 15.06 Петрик О. М.

17. Підготовка та видача цільових направлень  випускникам З 25.06 до 10.07 Петрик О.М.,
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шкіл для вступу до вищих педагогічних навчальних
закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації

керівники
навчальних
закладів

18. Підготовка   звітності:
- про чисельність і склад  педагогічних працівників

ЗНЗ (форма 83- РВК);
- про вакансії та звітність  у міський центр зайнятості.

До 05.10

Щомісячно

Петрик О.М.

Печенко Я.В.
19. Забезпечення  працевлаштування молодих спеціалістів 12.08 – 31.08 Петрик О.М.
20. Прогнозування потреби та аналіз стану забезпечення

навчальних закладів  педагогічними кадрами
Протягом року Петрик О.М.

21. Видання  проектів наказів:
« Про створення атестаційної комісії при відділі освіти»

До 20.09 Петрик О.М.

22.  Аналіз вступу випускників загальноосвітніх навчальних
закладів  до вищих навчальних закладів за адресно-
цільовою підготовкою

До 20.09 Петрик О.М.

23. Підготовка нагородних матеріалів на кращих  працівників
освіти до Дня працівників освіти

До 25.09 Петрик О.М.

24. Видання  проектів наказів:
- «Про затвердження списку осіб, зарахованих до
кадрового резерву для державної служби  у відділі освіти
на 2016 рік»
- «Про щорічну оцінку виконання обов’язків і завдань
держслужбовцями відділу освіти райдержадміністрації»
- «Про призначення, звільнення педагогічних працівників»

До 20.12

До 25.12

Протягом року

Петрик О.М

Печенко Я.В.

25. Забезпечення організації профілактичної роботи щодо
запобігання проявам корупції та звітування
райдержадміністрації, Управління освіти і науки
облдержадмінстрації

До 30.09 Петрик О.М.
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26. Підготовка та аналіз соціальних паспортів  молодих
спеціалістів

До 15.10.2016 Петрик О.М.,
керівники
навчальних
закладів

27. Збір інформації про соціальний захист  та житлово-
побутові умови педагогічних працівників

До 20.10.2016 Петрик О.М.,
Печенко Я.В.

28. Затвердження:
- списків вчителів, які атестуються у 2017 році;
- графіка  проведення атестації  педагогічних працівників

До 20.10.2016 Петрик О.М.

29. Підготовка  списків молодих спеціалістів, які прибули  на
роботу  у навчальні заклади району

До 01.11.2016 Петрик О.М.

30. Оновлення резерву державних службовців, керівних кадрів
навчальних закладів. Організація їх навчання

До 15.11.2016 Начальник відділу
освіти,
Петрик О.М.

31. Аналіз стану  правопорушень і злочинності  серед
працівників освіти у 2016 році

До 25.12.2016 Петрик О.М.

32. Організаційно-методичне керівництво та оцінка виконання
державними службовцями, покладених на них завдань

До 30.12.2016 Начальник відділу
освіти,
 Петрик О.М.

33. Підготовка графіка  відпусток працівників відділу освіти у
2017 році

До 27.12.2016 Печенко Я.В.
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X. Фінансово-господарська діяльність

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальний Відмітка
про

виконан
ня

Січень
1. Проаналізувати стан виконання місцевого бюджету за 2015 рік,

плану щодо мережі, штатів і контингентів
До 15.01 Вічкань Н.Г.

2. Складання та затвердження лімітів на споживання:
- газу;
- електроенергії

Вічкань Н.Г.

3. Проаналізувати та звести показники до річного фінансового
звіту за 2015 рік по місцевому та державному бюджетах

До 25.01 Костенко Р.В.
Уманець В.В.

4. Розробити та затвердити за погодженням з начальником
фінансового управління кошториси, штатні розписи бюджетних
установ відділу освіти

У 10-денний
термін після

затвердження
місцевого
бюджету

Вічкань Н.Г.
Горобець О.М.
Погоріла Л.А

5. Провести  конкурсні торги  на закупівлю товарів і послуг на
2016 рік

Шмалюх Г.Є.

Лютий
1. Забезпечити підготовку на погодження нормативів споживання

енергоносіїв закладами освіти району на 2016 рік
Протягом місяця Олексієнко М.І.

Березень
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1. Розробити план щодо мережі, штатів, контингентів закладів
освіти району на 2016 рік

Згідно графіка
фінуправління

РДА

Вічкань Н.Г.

2. Розробити основні заходи щодо підготовки закладів освіти
району до нового навчального року та осінньо-зимового періоду
на 2016/2017 роки

Протягом місяця Олексієнко М.І.

Квітень
1. Проаналізувати та звести показники фінансового звіту за І

квартал 2016 року по районному та державному бюджетах
До 15.04 Костенко Р.В.

Уманець В.В.
Вічкань Н.Г.

2. Здійснити аналіз виконання місцевих бюджетів та використання
бюджетних коштів спеціального фонду за І квартал 2016 року

До 15.04 Погоріла Л.А.

3. Проаналізувати використання твердого палива за опалювальний
сезон

До 25.04 Костенко Р.В.
Вічкань Н.Г.

Травень
1. Розробити та здати основні  показники до проекту економічного

і соціального розвитку освітньої галузі  на 2017 рік.
Згідно графіка

УОН
Вічкань Н.Г.
Олексієнко М.І.
Костенко Р.В.

Червень
1. Здійснити видатки на  відпочинок та оздоровлення  дітей в

пришкільних таборах.
Протягом місяця Костенко Р.В.

2. Здійснювати контроль за станом проведення ремонтно-
будівельних робіт та виконанням заходів, щодо підготовки
закладів освіти до роботи в зимових умовах. Інформувати  УОН,
райдержадміністрацію

Протягом місяця Олексієнко М.І.

Липень
1. Проаналізувати та звести показники фінансового звіту за ІІ До 15.07 Костенко Р.В.
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квартал 2016  року по районному та державному бюджетах Уманець В.В.
Вічкань Н.Г.

2. Здійснити аналіз виконання місцевих бюджетів та використання
бюджетних коштів спеціального фонду за ІІ квартал 2016 року

До 15.07 Погоріла Л.А.

3. Підготувати  інформацію  «Про заходи щодо підготовки
навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період
2016/ 2017року»

До 25.07 Олексієнко М.І.

Серпень
1. Звіт про використання коштів  на оздоровлення дітей пільгових

категорій
До  25.08 Костенко Р.В.

Вічкань Н.Г.
2. Координація роботи навчальних закладів з питань  проведення

ремонтно-будівельних робіт  та виконання заходів щодо
підготовки закладів освіти району до роботи в  осінньо-зимовий
період.

До  01.08 Олексієнко М.І.

3. Перевірка готовності навчальних закладів до нового
навчального року

01.08 – 10.08 Відділ освіти

4. Підготувати узагальнену інформацію в  УОН про хід ремонтно-
будівельних робіт та забезпечення паливом закладів освіти

До  20.08
до 05.09

Олексієнко М.І.

5. Здійснювати контроль за станом виконання «Комплексної
програми енергозбереження»

Протягом  року Олексієнко М.І.

6. Проаналізувати споживання та стан розрахунків за енергоносії у
закладах освіти району

Щомісячно до 10
числа

Вічкань Н.Г.

Вересень
1. Провести тарифікацію педагогічних працівників установ та

закладів освіти району
До  15.09 Вічкань Н.Г.

2. Забезпечити прийом первинної державної статистичної звітності
ЗНЗ-1 та здачу їх до Управління освіти і науки.

З  01.09 та згідно з
графіком  УОН

Вічкань Н.Г.
Мулик Л.В.

3. Подати на розгляд  до фінансового управління попередні За запитом Вічкань Н.Г
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розрахунки до бюджетного запиту  щодо потреби в коштах на
2017 рік

фінансового
управління РДА

Костенко Р.В.

Жовтень
1.  Зробити аналіз фінансового звіту за 9 місяців 2016 року До 15.10 Костенко Р.В.
2. Узагальнити дані про виконання плану щодо мережі, штатів  і

контингентів та використанню коштів спеціального фонду за 9
місяців

До 15.10 Вічкань Н.Г.
Погоріла Л.А.

3. Підготувати інформацію щодо виконання розпорядження ОДА
«Про заходи щодо підготовки закладів освіти області до роботи
в осінньо-зимовий період 2016/2017 року»

До 19.10 Олексієнко М.І.

4. Здійснювати контроль за станом опалення та забезпечення
вугіллям закладів освіти району. Подавати інформацію у відділ
ЖКГ райдержадміністрації

Протягом місяця Олексієнко М.І.
Костенко Р.В.

5. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей в закладах
освіти

Протягом місяця Костенко Р.В.

Листопад
1. Здійснювати контроль за станом опалення та забезпечення

вугіллям закладів освіти району.
Протягом

опалювального
сезону

Олексієнко М.І.

Грудень
1. Розробити попередні проекти обсягів фінансування на 2017 рік

для закладів освіти району
До 20.12 Вічкань Н.Г.
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ХІ. ПЕРЕЛІК ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

№ Назва  програми Документ,
яким затверджена програма

Терміни
подання  звітів

Відповідальні

1. Районна програма
“Село Уманщини- 2020”

рішення Уманської  райради
від  25.05.2012  № 16-8/VI

Щорічно
до 30 січня

Мулик Л. В.

2. Районна  комплексна  програма
“Турбота”  на 2014/2020 роки

рішення Уманської  райради
від  26.12.2013 № 28-4/ VI
зміни –від 28.10.2014 № 39-2/ VI

 Щорічно  до 1
лютого

Баранюк Т. В.

3. Районна цільова соціальна
програма розвитку дошкільної
освіти на період до 2017 року

рішення Уманської  райради
від 02.11.2011  № 9-3/ VI

Щорічно
до 20 січня

Василенко С. М.
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