ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
14 серпня 2017 року

Одеса

№ 282/ ОД

Про огляд навчальних закладів
обласної комунальної власності
щодо готовності до 2017/2018
навчального року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», на виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації від 28.07.2017 №265/ОД «Про підготовку закладів освіти області
до нового 2017-2018 навчального року» з метою забезпечення своєчасної та
якісної підготовки навчальних закладів до нового 2017/2018 навчального року,
активізації роботи директорів навчальних закладів обласної комунальної
власності щодо створення належних умов для навчання і виховання дітей

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити склад комісії з перевірки готовності навчальних закладів
обласної комунальної власності до 2017/2018 навчального року у складі:
Стельмах Наталії Олександрівни – заступника директора Департаменту –
начальника управління нормативності та якості освіти, голова комісії;
Углік Оксани Валентинівни – начальника відділу дошкільної,корекційної
освіти та соціальної роботи управління нормативності та якості освіти
Департаменту, заступник голови комісії;
Марутіної Лілії Іванівни – головного спеціаліста відділу дошкільної,
корекційної освіти та соціальної роботи управління нормативності та якості
освіти Департаменту;
Колісниченко Ірини Володимирівни - головного спеціаліста відділу
дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи управління нормативності
та якості освіти Департаменту;

Лози Галини Олександрівни – головного спеціаліста відділу аналітичної
роботи,звітності та фінансування управління економічного та ресурсного
забезпечення Департаменту;
Хромий
Світлана Андріївна
– начальника відділу матеріальнотехнічного забезпечення, охорони праці, техніки безпеки життєдіяльності у
закладах освіти контролю та аудиту фінансово-господарської діяльності
комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово-статистичного
моніторингу, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення
закладів і установ освіти».
2. Комісії з перевірки готовності навчальних закладів обласної
комунальної власності до 2017/2018 навчального року (Стельмах Н.О.) до
01.09.2017 організувати та провести (відповідно до графіку, який додається)
огляд навчальних закладів обласної комунальної власності щодо їх готовності
до 2017/2018 навчального року.
3. Для оформлення прийому навчальних закладів обласної комунальної
власності до роботи в 2017/2018 навчальному році запровадити орієнтовну
форму «Акта перевірки готовності навчального закладу до 2017/2018
навчального року» (додаток).
4. Директорам навчальних закладів обласної комунальної власності:
4.1. Забезпечити комплексну підготовку підпорядкованих навчальних
закладів до 2017/2018 навчального року;
4.2. До перевірки стану готовності підпорядкованих навчальних закладів
залучити представників територіальних відділень Держпродспоживслужби та
ДСНС в Одеській області ;
4.2. Надати примірник «Акта перевірки готовності навчального закладу
до 2017/2018 навчального року» до відділу дошкільної, корекційної освіти та
соціальної роботи управління нормативності та якості освіти Департаменту
(Углік О.В.).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту - начальника управління нормативності та якості освіти
Стельмах Н.О.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Додаток №1 до наказу
Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації
від 14.08.2017 № 282/ ОД
АКТ

ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ДО НОВОГО 2017/2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Складений ____._____. 2017 року
Повна назва навчального закладу ______________________________________
____________________________________________________________________
Повна адреса ________________________________________________________
Телефони _______________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові директора навчального закладу
__________________________________________________________________
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації від _______________ № ______
перевірку проводила комісія у складі представників від:
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації :
_______________________________________________ ;
_______________________________________________ ;
_______________________________________________ ;
територіального відділення Держпродспоживслужби в Одеській області :
____________________________________________________________________
________________________________________________________________;
територіального відділення ДСНС в Одеській області: __________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________;
навчального закладу ________________________________________________;
_______________________________________________________________ ;
______________________________________________________________ _ .
Комісією встановлено:
1. Кількість груп (класів) на 2017/2018 н. рік __________________________;
Середня наповнюваність груп, класів 1-9 (підг.- 10 кл.) кл. _________________ ,
10-11 (11-12) кл. _________________________________________________;
Кількість виховних груп ______________________________________________;
Забезпечення виховних груп кімнатами для відпочинку ____________________;
2. Наявність та ведення документації згідно з діючими вимогами (проект плану
роботи та робочий навчальний план на навчальний рік, режим роботи, проект
розкладу занять, уроків та факультативів, книга наказів з основної діяльності та
з кадрових питань, книга обліку руху учнів та алфавітна книга запису учнів,
матеріали щодо проведення звітування керівника, робочі матеріали до
серпневої педагогічної ради; з охорони праці (журнали інструктажів, атестація

працівників); робоча по будівництву закладу, плани по поверхах, генеральний
план тощо)
________________________________________________________________
3. Стан підготовки групових приміщень, навчальних кабінетів, відповідність їх
навчально-методичного забезпечення та оформлення вимогам Положення про
навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства
освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про
навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1121/9720) та Положення про
навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх
навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 14.12.2013 № 1423, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
03.01.2013 за № 44/2257). Кількість кабінетів, майстерень та спортивних залів,
за завідування якими здійснюється оплата педагогічним працівникам
________________________________________________________________
4. Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньою, методичною
та довідковою літературою, наявність періодичної преси. Відсоток
забезпечення підручниками у відповідності до переліку Міністерства освіти і
науки України____________________________________________________
________________________________________________________________
5. Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному
законодавству України ____________________________________________
________________________________________________________________
6. Забезпеченість педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти та
обслуговуючим персоналом ______________________________________
________________________________________________________________
7. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє
навантаження педпрацівників закладу. Педагогічне навантаження адміністрації
навчального закладу______________________________________________
________________________________________________________________
8. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників,
квітників, навчально-дослідної ділянки, огорожі, підсобних споруд, спортивних
та
ігрових
майданчиків,
флагштока
для
прапора)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту
____________________________________________________________________
10. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку
проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»).
Наявність щорічних (восени та навесні) актів обстежень будівель
____________________________________________________________________
11. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов
зберігання (у тому числі, відповідно до Орієнтовного переліку засобів навчання
в початковій школі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 13.07.2017 № 1021 _________________________________________

12. Стан спортивної зали, спортивних майданчиків, їх технічний стан; наявність
інвентарю, необхідного для організації навчально-виховного процесу
____________________________________________________________________
13. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та
посудом, санітарний стан, умови для миття рук _________________________
________________________________________________________________
14. Наявність та стан обладнання медичного кабінету ____________________
________________________________________________________________
15. Стан збереження меблів у класних кімнатах, кабінетах, інших приміщеннях
____________________________________________________________________
16. Готовність
закладу
до
роботи
в
осінньо-зимовий
період
_______________________________________________________________
17. Наявність приладів обліку енергоносіїв. Відсоток встановлених від потреби
енергозберігаючих ламп, вікон, дверей________________________________
________________________________________________________________
18. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчальновиховного процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку
знань із питань охорони праці; призначення відповідального за організацію
роботи з охорони праці та відповідальних за безпеку життєдіяльності та
охорону праці в кабінетах; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
19. Відповідність вимогам безпеки та безпеки життєдіяльності кабінетів фізики,
інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни. Стан готовності до навчального
процесу майстерень для проведення занять із технічних та обслуговуючих
видів праці _______________________________________________________
_________________________________________________________________
20. Відповідність вимогам
охорони праці та безпеки життєдіяльності
спортивного залу. Наявність актів випробування спортивних снарядів на
міцність кріплення та надійність експлуатації ___________________________
________________________________________________________________
21. Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами ______________
________________________________________________________________
22. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я.
Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників _________________
________________________________________________________________
23. Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Порядок проведення
атестації робочих місць за умовами праці, затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.1992 № 442)______________________________
________________________________________________________________
24. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акту перевірки
опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно підтвердженого
допуску до роботи у електрика і співробітників, які працюють з
електроустановками _______________________________________________
_________________________________________________________________
25. Виконання Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ
системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки

України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2016 р. за № 1229/29359. Наявність і стан протипожежного
обладнання________________________________________ ______________
Рекомендації:
Територіального
відділення
Держпродспоживслужби
в
Одеській
області___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
інших членів комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Голова комісії : _________________
___________________
(підпис) ( прізвище, ім’я та по батькові )

м. п.
Члени комісії
(підпис)

( ПІБ )

(підпис)

( ПІБ )

(підпис)

( ПІБ )

(підпис)

( ПІБ)

(підпис)

( ПІБ )

(підпис)

( ПІБ )

2 _________________

_____________________

3 _________________

_____________________

4 _________________

_____________________

5 _________________

_____________________

6 _________________

_____________________

7 _________________

_____________________

Додаток №2 до наказу
Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації
від 14.08.2017 № 282/ ОД

Графік роботи
комісії з перевірки готовності навчальних закладів обласної комунальної
власності до нового навчального року
18 серпня 2017 року

21 серпня 2017 року

23 серпня2017 року

25 серпня 2017 року

29 серпня 2017 року
30 серпня 2017 року

Лиманська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Чорнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Подольська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
– ліцей інформаційних технологій
Ананьївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Троїцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Андрієво-Іванівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Жовтнева загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Болградська гімназія ім. Раковського
Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І- ІІ ступенів
Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Кароліно-Бугазька
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ
ступенів
Білгород-Дністровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №10
І-ІІ ступенів,
Білгород-Дністровський дитячий будинок
Кілійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Ізмаїльська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №5 І-ІІ
ступенів
Ізмаїльська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат-військовоморський ліцей
Балтська загальноосвітня школа-інтернат №2 І-ІІ ступенів
Балтська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1І-ІІ ступенів
Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №97 І-ІІ ступенів
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №88 І-ІІ ступенів
Одеська санаторна загальноосвітня школа-інтернат №3 І-ІІ ступенів
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №87 ІІІ ступенів
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №34 І-ІІ ступенів
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №91 І-ІІІ ступенів
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
№7 І-ІІ ступенів
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93 І-ІІ ступенів
Одеська санаторна загальноосвітня школа-інтернат №6 І-ІІ ступенів

