ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
15 травня 2017 року

м. Одеса

№ 184/ОД

Про координацію та організаційно методичні заходи щодо обліку дітей
дошкільного віку у 2017 році,
створення умов для здобуття дітьми
дошкільної освіти
На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 32
Закону України «Про місцеве самоврядування», листів Міністерства освіти і
науки України від 04.10.2007 №1/9-583, від 17.12.2008 №1/9-811, від 27.09.2010
№1/9-666, від 29.07.2011 №1/9-577, з метою приведення мережі дошкільних
навчальних закладів у відповідність до освітніх запитів населення, створення
умов для здобуття якісної дошкільної освіти, забезпечення рівних стартових
можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого
дошкільного віку та збільшення показників охоплення дошкільною освітою в
області,

НАКАЗУЮ:
1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад:
1.1. Забезпечити проведення в кожному населеному пункті обліку дітей від

народження до 6 років за місцем проживання.
1.2. До 02.06.2017 проаналізувати та закріпити території обслуговування за
дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами
«Загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад».
1.3. Призначити відповідальних осіб із числа спеціалістів відділів
(управлінь) освіти, керівників дошкільних навчальних закладів та навчальновиховних комплексів «Загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад»
для організації та проведення обліку дітей дошкільного віку.
1.4.

Створити

до

20.09.2017

персоніфікований

банк

даних

дітей

дошкільного віку кожного населеного пункту району за роками народження (від 0
до 6 років) на основі поданих закладами списків дітей згідно із додатком 1,
безумовно дотримуючись Закону України «Про захист персональних даних».
1.5. Забезпечити до 10.08.2017 проведення моніторингу запитів батьків
щодо отримання дітьми дошкільної освіти та роз’яснювальної роботи щодо
обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку.
1.5. Надати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
- до 15.08.2017 узагальнену інформацію щодо забезпечення дітей 5-річного віку
обов’язковою дошкільною освітою (додаток 4).
- до 23.09.2017

уточнені дані про кількість дітей в районі (місті) в розрізі

кожного населеного пункту та в цілому по району (місту) у віці від народження
до 6 років (додатки 2-3).
2.

Одеському

обласному

інституту

удосконалення

вчителів

(Кавалеров В.А.):
2.1. Провести у червні поточного року обласний семінар для методистів
районних методичних кабінетів та педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів на тему «Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти».
2.2. Підготувати та довести до відома відділів (управлінь) освіти районних
державних адміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад
інструктивно-методичні рекомендації для педагогічних працівників щодо
організації, форм та змісту навчально-виховної роботи з дітьми у групах
короткотривалого перебування при загальноосвітніх та позашкільних навчальних

закладах та дітей, які знаходяться під соціально-педагогічним патронатом.
3. Відділу дошкільної, корекційної освіти та соціального захисту дітей
(Углік О.В.) до 29.09.2017 підготувати узагальнені матеріали для інформування
Міністерства освіти і науки України.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
від 15.05.2017 №184/ОД

Список дітей дошкільного віку _____ року народження ___________________ району (міста)*

№
з/п

Прізвище, ім’я по батькові дитини

Дата народження

Адреса проживання

Форма охоплення дошкільною
освітою

 Складається в кожному населеному пункті.
 Ведеться по кожному року народження окремо.
 Зберігається у відділах освіти до вступу дітей до школи.

Начальник відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи

О.В. Углік

Назва
населеного пункту

Начальник відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи
Всього не
охоплено

Всього
охоплено

Всього дітей
від 0 до 1 року

% охоплення

Всього не охоп
лено

Всього
охоплено

Під соціал
педагогічн
патронатом

Відвідують
ДНЗ та НВК

Всього дітей
від 1 до 2
років

% охоплення

Не охоплено

Всього
охоплено

Під соціально
педагогічним
патронатом

Всього по району
(місту)

Всього по району
(місту)

О.В. Углік

% охоплення
різними
формами

Всього не
охоплено

Всього
охоплено

Під соціально
педагогічним
патронатом

В групах
корткотрив
перебування

% охоплення
закладами

Відвідують
ДНЗ та НВК

Всього дітей
від 3 до 4
років

% охоплення
різними
формами

Всього не
охоплено

Всього
охоплено

Під соціально
педагогічним
патронатом

В групах
корткотрив
перебування

% охоплення
закладами

Відвідують
ДНЗ та НВК

% охоплення
різними
формами дошк
освіти

Всього не
охоплено

охоплено

Під соціально
педагогічним
атронатом
п
Всього

В груп ах
короткотрив
перебування

% охоплення
ДНЗ та НВК

Відвідують
ДНЗ та НВК

Всього дітей
від 5 до 6
років

% охоплення
різними
формами

Всього не
охоплено

Всього
охоплено

Під соціально
педагогічним
патронатом

В групах
короткотрив
перебування

Відвідують
ДНЗ та НВК

% дітей, які
навчаються в
ЗОШ

Навчаються в
ЗОШ

Всього дітей від
6 до 7 років.

Назва населеного пункту

Відвідують
ДНЗ та НВК

Всього дітей
від 4 до 5
років

Назва населеного
пункту

Всього дітей.
від 2до 3 років

Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
від 15.05.2017 №184/ОД

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість дітей дошкільного віку та форми здобуття ними дошкільної освіти в розрізі кожного населеного
пункту та в цілому по району (місту) станом на 15 вересня 2017 року

Всього по району (місту)

Додаток 3
до наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
від 15.05.2017 №184/ОД

Зведена інформація про кількість дітей та охоплення їх дошкільною освітою
№з/п

Назва населеного
пункту

Всього
дітей від
0-6 років

Із них дітей віком від 1до 3 років
всього
відвідують %
ДНЗ та
охоплення
НВК
ДНЗ

всього

відвідують
ДНЗ та
НВК

Із них дітей віком від 3до 5 (6) років
В групах
Під соціал
%
корткотрив
педагогічн
охоплення
перебування
патронатом
ДНЗ

Всього
охоплено
дошкільною
освітою

Всього

* Інформацію надати в розрізі кожного населеного пункту та в цілому по району (місту).

Начальник відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи

О.В. Углік

%
охоплення
дошкільною
освітою

Додаток 4
до наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
від 15.05.2017 №184/ОД

Моніторинг охоплення дошкільною освітою дітей-п’ятирічок станом на 01.09.2017
Населений
пункт

Всього
дітей 5-річн
віку в
населеному
пункті

З них відвідують
Комунальні
ДНЗ

ДНЗ приват
та державн.
власті

Кількість дітей, які отримують дошкільну освіту
%
охоплення
дошкільними
закладами

в короткот
групах ДНЗ

в
короткотгр
при ЗНЗ

в
підготовчих
групах при
ПНЗ

в центрах
розвитку

соц-пед
патронат

Всього
охопле
но

Всього не
охоплених
дошкільною
освітою

* Інформацію надати в розрізі кожного населеного пункту та в цілому по району (місту).

Начальник відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи

О.В. Углік

%
охопення

