РІШЕННЯ
колегії відділу освіти Баранівської міської ради
№1

від 18.01.2017р.

Про підсумки роботи закладів освіти
Баранівської міської ОТГ
в 2017 році та завдання на 2018 рік
Заслухавши та обговоривши довідку «Про підсумки роботи закладів
освіти Баранівської міської ОТГ за 2017 рік та завдання на 2018 рік» колегія
відділу освіти Баранівської міської ради
УХВАЛИЛА:
1. Довідку «Про підсумки роботи закладів освіти Баранівської міської ОТГ за
2017 рік та завдання на 2018 рік» узяти до уваги.
2. Рекомендувати відділу освіти винести на розгляд сесії Баранівської міської
ради питання про порядок організації харчування здобувачів загальної
середньої освіти в 2018 році.
3. Директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти:
3.1. Проаналізувати бюджетні призначення на 2018 рік. Подати
пропозиції щодо подолання дефіциту.
До 15.02.2018р.
3.2. Неухильно дотримуватись вимог законодавства щодо
зарахування дітей у заклади освіти.
Постійно
3.3. Забезпечити належну якість кадрової роботи. Дотримуватися
строків подання обов’язкової звітності.
Постійно
3.4. Забезпечити вчасне подання заявок на продукти харчування,
дотримання збалансованого меню. Систематично проводити
аналіз харчування за обліком відходів.
Постійно
3.5. Посилити контроль за роботою медичних працівників закладів,
забезпечити їх вчасну атестацію та підвищення кваліфікації.
Постійно
3.6. Забезпечити виконання календарного плану «Програми
впровадження основ сталого розвитку в закладах освіти
Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022
роки».
Протягом 2018 року

3.7.

Домогтися активізації участі педагогів у конкурсі «Учитель
року» та педвиставці, інших формах презентації професійного
досвіду.
Постійно
3.8. Долучатися до участі в проектах, які дозволяють отримувати
грантові кошти.
Постійно
3.9. Оприлюднювати інформацію про діяльність закладів освіти.
Постійно
3.10. Провести роз’яснювальну роботу з батьками та сприяти
вакцинації дітей на кір.
До 01.02.2018року
4. Директорам закладів загальної середньої освіти:
4.1. Здійснювати
контроль за об’єктивністю
навчальних досягнень здобувачів освіти.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

оцінювання

Постійно
Провести необхідні організаційні заходи з підготовки до ЗНО,
ДПА.
Протягом лютого-квітня 2018 року
Покращити якість освітнього супроводу обдарованих дітей.
Протягом 2018 року
Забезпечити
підвищення
кваліфікації
вчителів,
які
працюватимуть у 1 класі в 2018/2019 н.р.
Протягом 2018 року
Винести на розгляд батьківських комітетів питання щоденного
забезпечення дітей питним молоком у закладах освіти.
До 01.03.2018 року
Забезпечити дієвий контроль за безпекою учнів під час перерв.
Постійно

5. Методичному кабінету:
5.1. Забезпечити методичний супровід роботи закладів загальної
середньої освіти в умовах Нової української школи.
Протягом 2018 року
5.2. Організувати вивчення кращих практик управлінської та
викладацької діяльності.
Протягом 2018 року
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова колегії,
начальник відділу

Р.З.Николишин

УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Житомирської області
Н А К А З

31.01.2018 року

м. Баранівка

№18

Про введення в дію рішення колегії
відділу освіти від 18.01.2018р. №1/1

На підставі п.30 Положення про колегію відділу освіти Баранівської
міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від
№
НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію рішення колегії відділу освіти №1/1 від 18.01.2018
року.
2. Директорам закладів освіти, структурним підрозділам відділу
освіти вжити відповідних заходів для його реалізації та
інформувати про їх виконання у встановлені терміни.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Р.З.Николишин

