УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

«15» грудня 2017 року

м.Одеса

№ 381/ОД

Про виконання рішення колегії
Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації від 14.12.2017 року №1/1

На виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації від 14.12.2017 року №1/1 «Про стан
забезпечення повноцінного освітнього процесу в опорних школах області:
проблеми та шляхи врегулювання», з метою організаційного та методичного
супроводу створення та розвитку освітніх округів, розв’язання проблем щодо
забезпечення доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості,
подальшого розвитку навчально-матеріальної бази опорних закладів, що
сприятиме організації належного освітнього простору для підвищення якості
освітнього процесу
НАКАЗУЮ:
1. Управлінню дошкільної, загальної середньої та професійної освіти
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації (Стельмах
Н.О.):
1.1. Спільно з територіальними органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування зосередити зусилля на розв’язанні комплексу
завдань з покращення якості і результативності шкільної освіти, доступу
дітей та молоді незалежно від місця проживання до якісної освіти,
налагодження ефективної комунікації з громадськістю в питаннях
ефективного управління освітніми установами
Постійно

1.2. Розробити дорожню карту врегулювання роботи опорних закладів
загальної середньої освіти області.
Лютий 2018 року
2.3. Спільно з керівниками місцевих органів управління освітою, їх
методичними службами забезпечити організаційно-методичний супровід
функціонування освітніх округів, опорних шкіл в об’єднаних
територіальних громадах.
Постійно
2. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів
(Кавалєров В.А.):
2.1. Забезпечувати науково-методичний супровід діяльності опорних
навчальних закладів області.
Постійно
2.2. Підготувати методичні рекомендації для керівників опорних
навчальних закладів щодо перспективного планування, визначення
стратегічних завдань школи з усіх напрямів діяльності.
До 1 квітня 2018 року
2.3. Здійснювати методичний супровід організації профільного навчання,
допрофільної підготовки та роботи з обдарованими дітьми в опорних школах,
поширювати досвід закладів та учителів, які мають успіхи у цій роботі.
Постійно
2.4. Провести науково-методичні семінари, тренінги, майстер-класи,
практикуми для педагогічних працівників опорних навчальних закладів з
актуальних питань сучасної методики викладання навчальних предметів,
використання інформаційних програмних засобів та можливостей Інтернетресурсів.
Протягом 2018 року
2.5. Запланувати заходи за участю директорів опорних шкіл, заступників
з навчально-виховної роботи, завідувачів філіями опорних шкіл та
забезпечити їх виконання.
До 1 лютого 2018 року
2.6. Інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації про
хід виконання даного наказу.
До 10 червня та 10 грудня 2018 року

3. Начальникам місцевих органів управління освітою, об’єднаних
територіальних громад:
3.1. Забезпечити неухильне виконання статті 13 Закону України «Про
освіту», заходів, передбачених дорученнями прем’єр-міністра України
Гройсмана В.Б. від 13.07.2017 № 21935/169/1-16, від 30.03.2017 №11894/1/117 доручення Кабінету Міністрів України 18.02.2017 №130/ДВО, а також
листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 03.07.2017 №
754/01/01-34-02-03.
Постійно
3.2. Проаналізувати результати моніторингового дослідження діяльності
опорних шкіл області (довідка додається) й розглянути це питання на
засіданнях колегій органів управління освітою за участю адміністрацій
опорних шкіл.
До 20 лютого 2018 року
3.3. Забезпечити першочергове оснащення опорних шкіл кабінетами
природничо-математичного
циклу,
навчальними
комп’ютерними
комплексами, мультимедійними засобами навчання.
До початку нового 2018/2019 навчального року
3.4. Завершити роботу з підключення опорних шкіл до швидкісної
мережі Інтернету та якісного сигналу Wi-Fi.
До 1 травня 2018 року
3.5.
Реалізувати
конкретні
заходи
щодо
впровадження
енергозберігаючих технологій,
розвитку матеріально-технічної бази з
фізичного виховання, обладнання харчоблоків, шкільних майстерень.
До початку нового 2018/2019 навчального року
3.6. Забезпечити 100% підвіз учасників освітнього процесу опорних
закладів.
Постійно
3.7. Здійснювати оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною
навчально-методичною, науково-популярною та довідковою літературою;
сприяти придбанню електронних засобів навчального призначення.
Постійно
3.8. Урізноманітнювати форми методичної роботи з педагогами опорних
навчальних закладів, забезпечувати їх участь у майстер-класах, психологопедагогічних семінарах, засіданнях творчих груп та педагогічних клубів

тощо; активніше залучати педагогів до участі в конкурсах професійної
майстерності.
Постійно
3.9. Сприяти участі педагогів у експериментальній та інноваційній
діяльності, проведенню науково-дослідницької роботи в опорних навчальних
закладах області.
Постійно
4. Керівникам опорних навчальних закладів:
4.1. Забезпечити невідкладне усунення виявлених під час моніторингу
недоліків; здійснити конкретні дії з упровадження рекомендацій
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, обласного інституту
удосконалення вчителів щодо вдосконалення контрольно-аналітичної
діяльності адміністрацій шкіл, створення відповідних умов для забезпечення
якісного освітнього процесу.
До 1 лютого 2018 року
4.2. Розробити та затвердити в установленому порядку перспективний
план роботи щодо функціонування школи як опорного навчального закладу,
заходи для реалізації Концепції «Нова українська школа», головні напрями
вдосконалення освітнього процесу, роботи з кадрами, зміцнення матеріальнотехнічної бази та створення відповідних умов для навчання учнів.
До 1 лютого 2018 року
4.3. Забезпечити створення та функціонування єдиного освітньоінформаційного простору опорної школи і філій, ефективне проведення
спільних педрад, нарад, методичних та виховних заходів, батьківських
зборів.
До початку нового 2018/2019 навчального року
4.4. Проаналізувати стан впровадження в опорних школах допрофільної
підготовки та профільного навчання, поглибленого вивчення окремих
предметів, забезпечити розширення мережі профільних класів у новому
2018/2019 навчальному році.
Червень 2018 року
4.5. Продовжити роботу із залучення коштів з різних джерел
фінансування, не заборонених законами України, для покращення
матеріально-технічної бази закладів освіти, комп’ютеризації, забезпечення
відповідних безпечних та санітарно-гігієнічних умов для навчання й
виховання дітей.
Постійно

4.6. Вжити заходів щодо активізації роботи з обдарованими і
талановитими дітьми, дітьми з особливими освітніми потребами, створення
умов для розвитку їх творчих здібностей та навичок самостійного наукового
пізнання, самоосвіти та самореалізації.
Постійно
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директораначальника управління дошкільної, загальної середньої та професійної освіти
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Стельмах Н.О.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

