
 

РІШЕННЯ 

колегії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту  

Чудейської сільської ради  

 

25.05.2021                                                            № 2/2 
 

«Освіта Чудейської ТГ 2020»: 

здобутки, виклики, пріоритети 

 

 Заслухавши та обговоривши довідку «Освіта Чудейської ТГ 2020»: 

здобутки, виклики, пріоритети» колегії відділу освіти сім’ї, молоді та спорту 

Чудейської сільської ради  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛА: 

 

1. Довідку «Освіта Чудейської ТГ 2020:здобутки,виклики, пріоритети»  

взяти до уваги. 

 

2. Керівникам закладів дошкільної освіти та дошкільного підрозділу 

Чудейського ліцею №2: 

          1) дотримуватись вимог законів України «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», оновленого базового компонента дошкільної 

освіти, нормативно-правових документів з питань збереження та зміцнення 

здоров’я дітей, формування  здорового способу життя;  

                                                     постійно 

        2) забезпечувати рівний доступ до якісної дошкільної освіти,  реалізовувати 

принцип рівного доступу до якісної освіти в роботі з дітьми дошкільного віку 

шляхом розширення різних форм здобуття дошкільної освіти;                                                                         

постійно 
       3) удосконалювати систему суспільного дошкільного виховання через 

забезпечення наступності дошкільних навчальних закладів і початкової школи; 

                                                                                                          Постійно 

       4) сприяти розвитку дошкільної освіти  відповідно до освітніх запитів 

населення; 

                                                                                                          Постійно 

        5) забезпечити 100 % охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку у 

закладах дошкільної освіти; 

                                                                                                    Постійно 
       6) сприяти організації діяльності інклюзивних груп у ЗДО відповідно до 

вимог чинного законодавства, забезпечивши безперешкодний доступ до 

будівлі, створення матеріально-технічної та методичної бази; 

     протягом 2021 р. 

      7) організувати розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

до 01.09.2021                                                                                             

3. Директорам закладів загальної середньої освіти Чудейської ТГ: 
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1) розробити та затвердити Стратегію розвитку закладу освіти  та річний 

план роботи; 

          до 01.08.2021року  

2)  розробити та затвердити внутрішню систему забезпечення якості 

освіти; 

          до 01.09.2021року 

3) призначити відповідальну особу за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти та забезпечення оперативного керування освітнім 

процесом (ЗДНВР); 

           до 15.08.2021 року 

4) починаючи від дати набрання чинності Законом про освіту,  

узгоджувати свою статутну діяльність з урахуванням нормам законодавства;

                            постійно 

5) забезпечити виконання Концепції Нової української школи під час 

здійснення освітнього процесу; 

                                                                           протягом 2021/2022 н.р. 
6) у закладі освіти  забезпечити академічну свободу — самостійність і 

незалежність учасників освітнього процесу під час педагогічної, науково-

педагогічної, інноваційної діяльності на принципах свободи слова, думки і 

творчості, поширення знань та інформації;  захисне та сприятливе фізичне 

середовище; комфортне психосоціальне середовище; навчання дітей та 

дорослих на основі життєвих навичок; ефективне управління школою; 

                    постійно 

7) сприяти 100 % охопленню навчанням дітей шкільного віку у закладах 

загальної середньої освіти, забезпечити територіальну доступність; 

                                                   до 15.09.2021 року 

        8) активізувати діяльність шкільних методичних формувань, зокрема 

шкільних методичних рад, шкільних методичних об’єднань, шкіл молодого 

спеціаліста, актуалізувати тематику їх роботи, впорядкувати документацію; 

                                                          протягом 2021/2022 н.р. 

9) упроваджувати нову модель виховної роботи, що базуватиметься на 

формуванні патріотизму, збагаченні духовного потенціалу учнівської молоді, 

відродженні кращих надбань українського та румунського народу, його 

культурних і національних традицій; 

                                                          протягом 2021/2022 н.р. 

10) забезпечити ефективну роботу психологів, соціальних педагогів 

навчальних закладів щодо профілактики правопорушень та суїцидальних спроб 

серед дітей та учнівської молоді; 

                                                           протягом 2021/2022 н.р. 

11) широко використовувати освітні портали, соціальні мережі, сприяти 

побудові шкільних комп’ютерних локальних мереж, продовжити створення та 

регулярне оновлення сайтів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів, налагодити дистанційне спілкування учасників навчально-



3 
 

виховного процесу в формі чатів, форумів, телеконференцій з метою 

забезпечення інформатизації освітнього та управлінського процесів; 

протягом 2021/2022 н.р.                                                            

12) проаналізувати стан комплектування освітнього закладу педагогічними 

кадрами та вжити дієвих заходів щодо заповнення вакансій; 

                                                    до 01.09.2022 року 

13) сприяти активізації педагогічних працівників щодо проходження ними 

курсової перепідготовки, в тому числі за очно-заочною та очно-дистанційною 

формами роботи; 

                                                           протягом 2021р. 

14) забезпечити  прозорість  та відповідність положенню про атестацію 

атестаційного процесу у закладах освіти; 

                                                           протягом 2021/2022 н.р. 

15) залучити до курсової перепідготовки в рамках запровадження 

Концепції «Нова українська школа» на платформі «EdEra» всіх педагогічних 

працівників, які працюватимуть у 1 класах в 2021/2022 н.р.; 

                                                            до 01.09.2021 року 
16) активізувати роботу щодо вивчення, систематизації та поширення 

передового педагогічного досвіду; 

                                                              до 01.10.2020 року 

17) активізувати роботу із молодими та малодосвідченими педагогічними 

кадрами; 

                                                           протягом 2021/2022 н.р. 

18) забезпечити дотримання норм наповнюваності учнів у класах  закладів 

загальної середньої освіти  та дітей у групах закладів дошкільної освіти; 

                                                           до 01.09.2021 року 
19) забезпечувати організацію харчування, дотримання температурного 

режиму у приміщеннях, раціональний режим освітньої  діяльності та 

навчально-виховного навантаження, виконання санітарно-гігієнічного та 

протиепідеміологічного режиму в освітніх закладах; 

протягом 2021/2022 н.р. 

       20) до 01.09.2021 року удосконалити функціонування системи НАССР; 

       21)забезпечити прозорість та інформаційну відкритість фінансово-

господарської діяльності закладів освіти; 

                                                                       щоквартально 

       22) з метою надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми 

потребами забезпечити  безперешкодний доступ до будівлі та приміщень 

закладу, створення відповідної матеріально-технічної та методичної баз; 

          до 01.09.2021 року 

 

       26) активізувати впровадження інформаційних та комунікативних 

технологій у освітній процес, у разі потреби організувати дистанційне навчання; 

                                                          протягом 2021/2022 н.р. 
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4. Директору позашкільного навчального закладу: 

1) здійснювати державну політику у сфері позашкільної освіти відповідно 

до Закону України «Про позашкільну освіту». Дотримуватись їх правових, 

соціально-економічних, освітніх і виховних засад. Надавати пріоритетну роль  у 

вихованні та розвитку дитячих дарувань і творчої особистості; 

постійно 

  2) передбачити заходи щодо зміцнення і модернізації матеріально-

технічної бази позашкільних навчальних закладів; 

   постійно 

  3) сприяти підвищенню конкурентоспроможності та формуванню 

соціальної відповідальності   та престижу   закладу позашкільної освіти через 

підвищення якості позашкільної освіти (розгалуження мережі   гуртків, груп та 

інших творчих об’єднань, створення і просування бренду  позашкілля,  

розвиток партнерства та співпраці у сфері позашкільної освіти на 

національному, регіональному та місцевому рівнях (рівні громади) усіх 

представників позашкілля (управлінці, педагоги, батьки, вихованці, учні, 

слухачі та ін.); 

протягом н.р. 
 

4) з метою покращення фінансового та модернізації матеріально-

технічного забезпечення позашкільної освіти сприяти активізації участі 

закладу позашкільної освіти у залученні коштів із грантів, проектів,  батьків, 

платних послуг, що можуть надаватися закладами освіти, з інших джерел, не 

заборонених законодавством; 

   постійно 

5) забезпечити 100% охоплення дітей пільгових категорій та дітей, які 

знаходяться на внутришкільному обліку позашкільною освітою; 

 постійно 

  

          6) забезпечити  використання пам’ятних та ювілейних дат під час 

планування освітньої роботи   в позашкільному навчальному закладі; 

Постійно 

 

 5.Керівникам ТММО: 

1) розробити банк даних закладів освіти, на базі яких педагогічні 

працівники мали б змогу пройти курсову перепідготовку;  

                                                                        до 01.09.2021 року 
 6. Відділу освіти:                                                                        

 1) забезпечити  інтеграцію  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  у 

загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в 

інклюзивних   класах;   

                                                                    протягом н.р. 
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 2) посилити контроль за замовленням та видачою документів про освіту. 

Здійснити вибіркову  перевірку щодо правильного заповнення бланків до 

документів про освіту; 

                                                                              до 10.10.2021 року 
 

 3) оперативно реагувати на факти порушень, викладених у зверненнях 

громадян. У кожному випадку надходження обґрунтованих скарг громадян 

вирішувати питання про притягнення винних до дисциплінарної 

відповідальності; 

                                                                                    постійно 

 4) покласти персональну відповідальність на працівників відділу освіти,  

керівників закладів загальної середньої освіти за належне вирішення питань, в 

межах своїх повноважень, порушених у адресованих їм зверненнях громадян, а 

також за вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникнення підстав для 

обґрунтованих повторних звернень; 

                                                                                     постійно 

 5) здійснювати постійний моніторинг наявних вакансій у закладах 

загальної середньої освіти ; 

                                                                                    постійно 

 6) при вирішенні питань про призначення керівників освітніх закладів, 

продовження терміну дії контрактів, організації конкурсу на посаду керівника 

ЗЗСО неухильно дотримуватись Порядку призначення на посаду керівників 

закладів загальної середньої освіти, Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту»; 
                                                                                    постійно 

 7) забезпечити формування нового освітнього простору навчальних 

закладів відповідно до вимог процесів реформування та модернізації освітньої 

галузі; 

                                                               упродовж 2021 р.  

 8) посилити та  урізноманітнити форми і методи національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи 

учнівського самоврядування  та громадські організації 

                                                                     до 01.09.202 1, постійно  
 9) сприяти постійному оновленню комп’ютерної техніки освітніх закладів 

ТГ; 

                                                                       постійно  

  

 7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на начальника 

відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чудейської сільської ради  О.К.Кіфу.  

  

Голова колегії                                                                           А.Д.Піцул  

Секретар колегії                                                                        Л.М.Микайло                     


