ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
« 28 » липня 2017 року

Одеса

№ 265/ОД

Про підготовку закладів освіти області
до нового 2017/2018 навчального року
Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну освіту», листа Міністерства освіти і науки
України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року
та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», розпорядження
обласної державної адміністрації від 18.07.2017 №609/А-2017, з метою
забезпечення підготовки та організованого початку навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів обласної,
приватної форми власності, керівникам професійно-технічних навчальних
закладів:
1.1. Забезпечити якісну підготовку навчальних закладів до початку нового
навчального року та організовано розпочати 2017/2018 навчальний рік.
До 25.08.2017
1.2.

Продовжити

роботу

щодо

подальшого

формування

мережі

загальноосвітніх навчальних закладів та створення опорних шкіл.
Протягом року

1.3. Першочергово спрямувати використання коштів на облаштування
приміщень навчальних закладів до прийому дітей, які потребують корекції
фізичного та розумового розвитку (пандуси, спеціальні туалетні кімнати,
вбиральні).
Забезпечити архітектурну доступність приміщень навчальних закладів
області для дітей з особливими освітніми потребами.
До 25.08.2017
1.4. Завершити модернізацію внутрішніх вбиралень дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів.
До 25.08.2017

1.5.

Забезпечити

збереження

та

розвиток

мережі

позашкільних

навчальних закладів, створення гуртків, секцій, клубів та інших творчих
об’єднань.
Протягом року
1.6. Вжити заходів щодо розширення мережі дошкільних навчальних
закладів, впровадження різних форм дошкільної освіти (соціально-педагогічний
патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня),
забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими
формами дошкільної освіти.
До 01.09.2017
1.7. Вжити вичерпних заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків
шкільного віку різними формами навчання.
Протягом року
1.8. Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
тривалого лікування і реабілітації.

Протягом року
1.9. Провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне
комплектування класів (груп) навчальних закладів системи загальної середньої
освіти.
До 31.08.2017
1.10. Затвердити робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів на 2017/2018 навчальний рік.
До 15.08.2017
1.11. Вжити

заходів

щодо забезпечення учнів

загальноосвітніх

навчальних закладів підручниками.
До 25.08.2017

1.12.

Завершити

комплектування

позашкільних, професійно-технічних

дошкільних,

загальноосвітніх,

навчальних закладів педагогічними

працівниками.
До 25.08.2017
1.13. Розпочати 2017/2018 навчальний рік Першим уроком, тематика
якого має відповідати принципам концепції

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 16 червня 2015 року № 641.
До 01.09.2017
1.14. Вжити заходів щодо забезпечення стовідсоткового харчування учнів
пільгового контингенту.
Протягом року
1.15.

Забезпечити

проходження

медичного

огляду

педагогічними

працівниками, учнями навчальних закладів та вихованцями закладів освіти
обласної комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства
України.

До 01.09.2017
1.16. Забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення
дітей сільської місцевості, які проживають поза межами пішохідної доступності
до загальноосвітніх навчальних закладів і додому.
Протягом року
1.17. Забезпечити підключення загальноосвітніх навчальних закладів
ІІ, ІІІ ступенів до високошвидкісного Інтернету.
До 20.08.2017
1.18. Провести огляди стану підготовки дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів до нового навчального року.
До 25.08.2017
1.19. Провести серпневі конференції педагогічних працівників, круглі
столи, установчі методичні наради щодо вивчення базових дисциплін у
2017/2018 навчальному році.
Серпень 2017

1.20.

Надати

Департаменту

освіти

і

науки

обласної

державної

адміністрації оперативну інформацію щодо належної підготовки закладів освіти
до нового 2017/2018 навчального року.
До 25.08.2017

2.

Структурним

підрозділам

Департаменту

освіти

і

науки

облдержадміністрації:
2.1. Забезпечити контроль за станом підготовки закладів освіти до нового
навчального року відповідно до повноважень.
До 01.09.2017

2.2. Підготувати матеріали для проведення нарад з питань підготовки та
організованого початку 2017/2018 навчального року.
До 25.08.2017
3. Відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи управління
нормативності та якості освіти:
- вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти
дітей, які потребують корекції та (або) розумового розвитку, тривалого
лікування і реабілітації;
Протягом року
-

проаналізувати стан попереднього працевлаштування та навчання

випускників 9(10)-х та 11(12)-х класів навчальних закладів обласної
комунальної власності;
До 01.09.2017
-

продовжити роботу щодо приведення мережі навчальних закладів

обласної комунальної власності у відповідність до освітніх потреб;
Протягом року
- провести огляди стану підготовки дошкільних (приватної форми
власності) та загальноосвітніх навчальних закладів обласної комунальної
власності;
До 01.09.2017
4. Комунальній установі «Одеська обласна психолого-медико-педагогічна
консультація» надати списки дітей і підлітків (п. 7 Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку, затвердженої постановою КМУ від 12.04.2000 № 646)
до місцевих органів управління освітою для організації необхідного психологомедико-педагогічного супроводу та створення умов доступу до навчання.
До 31.08.2017

5. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів надати
методичну допомогу в організації навчально-виховного процесу у закладах
освіти різних типів та форм власності, акцентуючи увагу на організації
навчання дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах (інклюзивні та соціальні класи).
Протягом року
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту-начальника

управління

нормативності

та

якості

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Стельмах Н.О.)

Директор Департаменту

О.А. Лончак

освіти

