Вступ
Незаперечним є факт, що освіта в сьогоднішньому світі має
фундаментальне значення і виконує складну місію.
На даний час у місті функціонує:
• 20 шкіл І-ІІІ ступенів, дві з них – спеціалізовані школи з поглибленим
вивченням іноземної мови (англійська) – № 15 та «Центр надії»;
• одна школа І-ІІ ступенів – № 16;
• 9 навчально-виховних комплексів, з них: два у складі закладів І ступеня –
НВК №№ 1, 37; шість у складі закладів І-ІІІ ступенів –НВК «Колегіум», НВК
№ 2 «Школа-Ліцей» та НВК № 12 «Школа-ліцей», НВК № 19 «Школаліцей», НВК № 17 «Школа-дитячий садок» та НВК № 14 «Школа-дитячий
садок», НВК № 26 «Школа – спеціалізована спортивна школа»;
• чотири гімназії - гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних
мов (англійська, німецька), українська гімназія, класична гімназія
«Престиж», гімназія «Гармонія» ;
• два ліцеї – природничо-математичний ліцей «Елітар», економіко-правовий
ліцей;
• один навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» для дітейінвалідів;
• одна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів з очною формою
навчання.
Усіх закладів освіти 76, з них – 35 дошкільних, 2 – позашкільних,
міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
У 2012-2013 н. р наше місто одним із перших в Україні долучилось до
процесу запровадження інклюзивного навчання.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів та класів з інклюзивним
навчанням кожного року збільшується, зокрема:
2012-2013 н. р. – 3 заклади – 3 класи – 5 учнів;
2013-2014 н. р. – 7 закладів – 9 класів – 17 учнів;
2014-2015 н. р. – 10 закладів – 16 класів – 28 учнів;
2015-2016 н. р. – 12 закладів – 23 класи – 43 учні;
2016-2017 н. р. – 14 закладів – 33 класи – 62 учні;
2017-2018 н. р. – 14 закладів – 41 клас – 74 учні.
До інклюзивного навчання залучені діти:
- із затримкою психічного розвитку – 29;
- з тяжкими порушеннями мовлення – 24;
- з порушеннями опорно-рухового апарату – 10;
- зі зниженим слухом – 8;
- зі зниженим зором – 2;
- з тяжкими порушеннями інтелектуального розвитку – 1.
Для здійснення супроводу дітей з особливими потребами в освітньому
просторі введено 23 посади асистента вчителя.
У цьому році з державного бюджету місту було виділено субвенцію у сумі
1 млн. 446 тисяч 200 гривень на оплату видатків, необхідних для проведення
корекційно-розвиткових занять, придбання спеціальних засобів корекції

психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих
засобів наочності.
Найбільше класів відкрито на базі Рівненської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №24 Рівненської міської ради, зокрема 11 класів (25 учнів з
особливими освітніми потребами). Введено 5 посад асистента вчителя. За
кошти державної субвенції (89 тисяч 300 гривень) у закладі облаштовано
ресурсну кімнату, де діти навчаються за індивідуальним планом розвитку у
супроводі корекційного педагога.
Приміщення оснащене інтерактивною
дошкою, комп'ютерним обладнанням та принтером для роботи з додатковим
навчальним матеріалом.
Позитивним є те, що у місті Рівному випадків відмови у зарахуванні дітей
з особливими освітніми потребами до загальноосвітнього навчального закладу
не було. Сьогодні ми надаємо кожній сім’ї право вибору освіти для своєї
дитини, незалежно від того, чи має дитина фізичні або інтелектуальні
порушення.
З 2005 року у місті функціонує КЗ «Рівненський навчальнореабілітаційний центр «Особлива дитина», метою діяльності якого є реалізація
права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими
складними вадами розвитку (дітей з вадами слуху, зору, тяжкими системними
мовленнєвими порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату
у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку).
Центр забезпечує наступність дошкільного виховання і навчання в школі,
допрофесійну підготовку у поєднанні з фізичною реабілітацією, лікувальнооздоровчою роботою та логопедичною корекцією.
На сьогоднішній день у закладі навчається та проходить реабілітацію 189
дітей. Забезпечено допрофесійну підготовку (столярна справа, комп’ютерний
набір, куховарство, квітникарство, паперова пластика).
З 2004 року у місті функціонує КУ «Дошкільний навчальний заклад
«Центр ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з
особливими потребами «Пагінець» - перший в Україні заклад, який працює
над реалізацією програми раннього втручання.
У закладі працює 10 груп, в яких виховується 121 дитина.
Центр надає підтримку родинам, що виховують дітей з порушеннями
фізичного та інтелектуального розвитку, консультує батьків дітей з особливими
потребами та залучає їх до активного реабілітаційного процесу з 2-х місяців до
восьми років.
Навчально-виховний процес у закладі організовано у комплексі з
корекційно-розвивальною роботою. З дітьми працюють вихователі, вчителілогопеди, вчителі-реабілітологи, вчителі-дефектологи, психолог та соціальний
педагог. У закладі функціонує масажний кабінет, тренажерна зала, проводяться
лікувальні ванни тощо. Для дітей з тяжкими аутичними порушеннями
проводиться каністерапія (заняття з собакою).
У 36 денних навчальних закладах навчається 26785 учнів, що на 1069
учнів більше, ніж у 2016-2017 навчальному році. Середня наповнюваність
класів становить 28 учнів. Всього учнів у 38 закладах - 27068.

З метою забезпечення конституційного права на освіту неповнолітніх, які
перебувають під слідством у Рівненському слідчому ізоляторі, на базі вечірньої
школи функціонує клас для вказаної категорії осіб.
В 2017 р. робота відділу дошкільної освіти була спрямована на
підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного
розвитку через розв’язання ключових завдань:
- максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних
освітніх послуг;
- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього
та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та
успішного входження у соціальне середовище;
- формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та
патріотично налаштованої особистості;
- активізація інноваційної діяльності
шляхом проведення дослідноекспериментальної роботи.
Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом
розширення мережі, ефективного використання наявного організаційного,
фінансового, кадрового потенціалу дошкільних навчальних закладів.
За минулий рік розширилась мережа ЗДО шляхом відкриття додаткової
групи на базі НВК № 37. Проведена робота дала можливість додатково
забезпечити місцями в дошкільних закладах 27 дітей.
У 2017 р. в дошкільні навчальні заклади м. Рівного позачергово було
влаштовано 25 дітей з Луганської та Донецької областей, 117 дітей, батьки
яких є учасниками АТО.
Збільшився відсоток охоплення дітей закладами дошкільної освіти і
становить:
- віком від 1 до 6/7 років – 82 % (в порівнянні з минулим роком – 81 %);
- віком від 3 до 6/7 років – 94 % (в минулому році – 93 %);
- 5-річного віку – 99,2 % (в порівнянні з минулим роком – 99 %).
З метою забезпечення рівних стартових умов здобуття дошкільної освіти та
підготовки до школи дітей, які виховуються в умовах сім’ї, запроваджено різні
форми здобуття дошкільної освіти:
- у кожному закладі створені консультативні центри;
- здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не
відвідують дошкільні заклади;
- для дітей з особливими потребами в Центрі «Пагінець» функціонують
група соціально-педагогічного патронату, консультативний пункт;
- для дітей 5-річного віку, які не відвідують ДНЗ на постійній основі,
надається можливість відвідувати старші групи з короткотривалим
перебуванням (без харчування).
У Палаці дітей та молоді відкрито 1 групу з короткотривалим перебуванням
для дітей, які не відвідують ЗДО та дітей, батьки яких виявили бажання віддати
в школу з 7 років. Через зазначені вище форми здобули дошкільну освіту 561
дитина віком від 3 до 6/7 років.
Проведена робота дала можливість охопити всіма формами дошкільної
освіти 85,5 % дітей віком від 1 до 6(7) років, 96 % дітей віком від 3-х до 6(7)
років. Враховуючи, що дошкільна освіта є обов’язковою для дітей п’ятирічного

віку (п.2 ст.3 Закону України «Про дошкільну освіту») охоплення дошкільною
освітою даної категорії дітей становить 100 %.
Однак, існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не в повній мірі
забезпечує освітні потреби мешканців міста. І надалі зростає невідповідність
між кількістю дітей і кількістю місць у дошкільних навчальних закладах,
відмічається перевантаження груп дітьми: на 100 місцях перебуває 132 дитини.
Згідно з дорожньою картою розширення мережі ЗДО в 2017 році
продовжується робота щодо реорганізації НВК№№ 37, 1 в дошкільний заклад
шляхом відкриття дошкільних груп, заплановано відкриття додаткової групи в
ЗДО № 7, розпочата робота щодо відновлення функціонування закладу
дошкільної освіти № 17 (вул. Соборна, 269).
За результатами моніторингу в 2017 році було зараховано в дошкільні
заклади міста за електронними списками 2929 дітей (1453 дітей дошкільного
віку, 1474 дітей ясельного віку).
Проте, залишилось 2646 дітей, які не були влаштовані в дошкільні
навчальні заклади, з них 1100 дітей віком від 3-ох до 6 (7) років.
Варто відзначити покращення змістового наповнення, функціональності,
дизайну веб-сайтів дошкільних закладів. Найбільш активно функціонують,
регулярно оновлюються та мають високу відвідуваність сайти ЗДО № № 8, 2,
11, 12, 14, 23, 28, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 51, 57, Центр «Пагінець».
Значна увага приділяється відділом дошкільної освіти зміцненню
фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я дітей через
впровадження здоров’язберігаючих технологій, органічне поєднання засобів
фізичного виховання, нетрадиційних методів оздоровлення, профілактичних
процедур.
Упровадження
здоров’язберігаючих технологій стало невід’ємною
складовою освітнього процесу. Найбільш адаптованими в роботі з дітьми є:
імунна, дихальна гімнастика, точковий масаж, арт-терапія, стретчинг,
психогімнастика, авторська програма М.Єфименка «Театр фізичного виховання
та оздоровлення дітей», дихальна гімнастика за методикою Стрельнікової,
хатха-йога, дихальні вправи «кунг-фу», фітбол-гімнастика, точковий масаж за
А.Уманською, степ-аеробіка, сольова терапія, піскотерапія, а в ЗДО№ 43 –
бойовий гопак. Узагальнено мапу
впровадження
здоров’язберігаючих
технологій в ЗДО міста.
Зміцненню здоров’я дітей сприяє залучення батьків до участі у майстеркласах з використання здоров’язберігаючих технологій.
Пропаганді здорового способу життя сприяють щорічні спартакіади
«Перші кроки», ранкова зарядка «Рух заради здоров’я».
У порівнянні з минулим роком поповнилось оснащення фізкультурних
залів спортивним обладнанням та інвентарем на 4,4 % і становить 80,4 %. Вище
середнього показника мають ЗДО №№ 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, Центр
«Пагінець», НВК №№ 37, 1.
Середній показник забезпечення оснащення осередків самостійної рухової
активності по групах покращився і становить 80 % (в минулому році – 76 %).
Вище середнього показника у ЗДО №№ 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 27, 28,

29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, Центр
«Пагінець», НВК №№ 37, 1.
Освітній процес в закладах здійснюється на засадах особистісно
зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльного підходів, взаємодії
навчального закладу і родин, співпраці із школою, що забезпечує підготовку
дитини до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і
предметного довкілля.
За результатами діагностики готовності дітей старших груп до навчання в
школі високий рівень готовності мають 47 % дітей, середній – 50 % дітей,
низький – 3 % (88 дітей).
У школу не пішли 296 дітей шостого року життя.
У 2017/2018 році для 1596 учнів у 27 загальноосвітніх навчальних закладах
міста Рівного запроваджено профільне вивчення предметів.
Розподіл учнів загальноосвітніх навчальних закладів за профільними
напрямами наступний:
філологічний – у 18 закладах – 624 учнів;
природничо-математичний – у 19 закладах - 552 учнів;
суспільно-гуманітарний – у 10 закладах –364 учнів;
технологічний – у 2 закладах – 38 учнів;
спортивний – у 1 закладі – 18 учнів.
У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась на 2 кількість
закладів з природничо-математичним напрямком, зменшилась на 3 кількість
закладів, у яких на профільному рівні вивчались предмети суспільногуманітарного спрямування.
25,5 % від загальної кількості школярів поглиблено вивчають той чи інший
предмет: математику – в 9 закладах, фізику в 2 закладах, біологію – в 2
закладах, історію – в 3 закладах, українську мову та літературу – в 8 закладах,
іноземну мову – в 12 закладах, хімію – в 2 закладах, інформатику – в 1 закладі.
Статистичні дані щодо мережі класів з поглибленим вивченням предметів
свідчать про те, що у місті і надалі недостатня кількість класів з поглибленим
вивченням фізики, інформатики, біології, хімії. У жодній із шкіл міста
поглиблено не вивчається географія, економіка, правознавство.
Результативною є робота профільних шкіл та спеціалізованих центрів,
які функціонують на базі Палацу дітей та молоді. Всього профільним
навчанням у закладі охоплено понад 4 тис. учнів.
Щорічно удосконалюється робота з обдарованими та здібними учнями у
відповідності з Програмою роботи з обдарованими дітьми.
Всеукраїнські учнівські олімпіади із навчальних предметів у 2016-2017
навчальному році вчетверте проходили за новими Правилами проведення І, ІІ і
ІІІ етапів, які затверджені відповідним наказом управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації.
Цьогоріч у І етапі олімпіад взяли участь 13087 учнів 6-11 класів, що на 239
учнів більше, ніж у 2016 році, з них: 8786 учнів ЗНЗ та 4301 учень із закладів
нового типу. Найбільше учнів брали участь у шкільних олімпіадах з
математики, української мови та літератури, фізики, хімії, біології, англійської
мови, історії.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, які проводились у 19
номінаціях, взяло участь 1493 учні та вибороли 742 перемоги.
Найчисельнішими були олімпіади з української мови та літератури (157
учасників), математики (156 учасників), фізики (144 учасники), хімії (124
учасники), історії (117 учасників), біології (112 учасників), англійської мови
(109 учасників), географії (106 учасників).
Цьогоріч збільшилась кількість переможців в ЗЗСО № 8 (директор Назарук
Н.В.) – 36, ЗЗСО № 9 (директор Гаврилюк Р.Б.) - 21, НВК № 12 (директор
Лагодюк В.Ю.) - 62, ЗЗСО № 22 (директор Шама С.А.) – 38, ЗЗСО № 27
(директор Харів Б.Я.) - 38, РГГ(директор Макарчук З.В.) – 54. Намітилась
тенденція до збільшення переможців у ЗЗСО№ 20 (директор Сукач Н.І.),
ЗЗСО№ 24 (директор Цюцюра Г.П.), НВК № 26 (директор Дзюбак В.Ф.).
Зменшилась кількість переможців у окремих закладах нового типу (РУГ, РКГ
«Престиж», РГ «Гармонія»).
Аналіз результатів показав, що значна частина переможців навчається у
класах з поглибленим або профільним вивченням предметів. Більшість учнів,
які посіли призові місця в ІІ етапі олімпіад, відвідували заняття у базових
закладах.
У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад міські школярі вибороли 126 призових
місць, що становить 18 % від усіх переможців області (І місце – 45, ІІ – 53, ІІІ –
28).
Найбільшу кількість переможців підготували педагогічні колективи РГГ
(директор Макарчук З.В.) – 16 перемог, СпШ № 15 (директор Істоміна С.Я.) –
12 перемог, НВК № 12 (директор Лагодюк В.Ю.) – 12 перемог, ЗЗСО № 22
(директор Шама С.А.) – 9 перемог.
Для участі у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад направлено 33 учні, 14 з них
посіли призові місця, що становить 42,0 % . І місць - 17, ІІ місць – 5, ІІІ місць –
81.
Найуспішніше виступили учні на олімпіадах з географії – 3 переможці, з
англійської мови та економіки – по 2.
Конкурс – захист науково-дослідницьких робіт у системі МАН у 2016-2017
навчальному році був повністю приведений до вимог МОН. Контрольні
випробовування з 12 навчальних предметів написали 957 учнів. Окремі школярі
виконували завдання з 2-3 предметів, оскільки готували декілька наукових
робіт.
Слухачами МАН цьогоріч було підготовлено 960 наукових робіт у 60
секціях.
Найпопулярнішими стали секції відділень хімії та біології (162 роботи),
фізики та астрономії (159 робіт), філософії та суспільствознавства (119 робіт),
технічних наук (104 роботи).
Упродовж останніх років малочисельними залишаються відділення
комп'ютерних наук (26 робіт) та мовознавства (30 робіт).
З року в рік цілеспрямована робота з обдарованими учнями щодо їх
залучення до наукових досліджень проводиться педагогічними колективами
ПМЛ «Елітар» (директор Желюк О.М.), РЕПЛ (директор Коваль П.В.), НВК
«Колегіум» (директор Куделя П.І.), РГГ (директор Макарчук З.В.), РУГ
(директор Кухарчук Т.А.). ЗЗСО№ 8 (директор Назарук Н.В.), ЗЗСО№ 13

(директор Бєлік М.М.),ЗЗСО№ 23 (директор Кроль О.О.), ЗЗСО № 27 (директор
Харів Б.Я.).
У цілому за останні три роки в цілому активізувалась науководослідницька робота у навчальних закладах міста.
На ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
школярі міста захищали 271 роботу і вибороли 163 перемоги – 45% від усіх
призових місць, здобутих представниками районів та міст області.
Найбільше перемог вибороли вихованці ПМЛ «Елітар» - 35 (директор
Желюк О.М.), РУГ (директор Кухарчук Т.А.) здобула 17 призових місць, РГ
«Гармонія» (директор Пучко Г.Т.) - 11. На рахунку НВК «Колегіум» (директор
Куделя П.І.), ЗЗСО № 27 (директор Харів Б.Я.) – по 10 перемог, РГГ (директор
Макарчук З.В.) – 9.
Порівняльний аналіз участі школярів у обласному етапі МАН за 5 років
демонструє, що у ЗЗСО№№ 1, 8, 13, НВК № 19, ЗЗСО№ 23, НВК № 26, ЗЗСО№
28, СпШ№ 15, СпШ «Центр надії» приділяється належна увага науководослідницькій роботі. Зросла результативність у НВК № 14. Проте потребує
направлення зусиль педагогічних колективів щодо залучення учнів до МАН у
ЗЗСО№№ 4, 6, 10, 11, 22, НВК № 12, 17.
У ІІІ (заключному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
17 учнів Рівного вибороли 18 перемог: І місць – 3, ІІ – 4, ІІІ – 11. Це становить
58% від загальної кількості переможців команди Рівненської області.
Традиційно найрезультативніше виступили учні ПМЛ «Елітар» - 5
переможців. Учні НВК № 26 та СпШ № 15 здобули по 2 перемоги. Мають
вагомі досягнення юні науковці ЗОШ № 28, РГГ, НВК № 19, ЗОШ№ 8, НВК
«Колегіум».
Школярі Рівного щорічно беруть участь у обласних етапах всеукраїнських
турнірів юних
журналістів, істориків, філософів та релігієзнавців,
правознавців, економістів, біологів, хіміків, географів, винахідників і
раціоналізаторів.
Цьогоріч для участі в них було направлено 25 команд, 19 з них вибороли
призові місця: І місць - 5, ІІ місць – 6, ІІІ місць – 8.
Команда РЕПЛ взяла участь у заключному етапі Всеукраїнського турніру
юних правознавців і виборола ІІІ місце.
Своєрідним підсумком організації науково-дослідницької роботи є
щорічна науково-практична конференція «У світ відкриттів – через МАН».
Враховуючи досвід роботи, виокремлено такі проблеми, над якими
потрібно працювати:
- модернізація методик роботи з обдарованими учнями у кожному
навчальному закладі;
- проведення МАНівських «десантів» у ЗЗСО міста;
- ширше залучення до роботи з обдарованими учнями молодих науковців,
викладачів вищої школи;
- поширення досвіду роботи з обдарованою молоддю через фахові видання,
ЗМІ;
- вивчення досвіду роботи з обдарованою молоддю у інших регіонах області та
України;

- продовження роботи над проектом «Рівненські таланти. Учнівська еліта» та
«Гордість міста – надія України».
З метою здійснення контролю за реалізацією державної політики у
сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти упродовж
2016/2017 навчального року проведено атестацію 7 закладів (НВК № 2,
ЗЗСО№№ 6, 11, ЗДО №№ 8, 29, 33, 50. За висновками управління освіти всі
заклади визнано атестованими.
Протягом року представниками управління освіти здійснювався контроль
за роботою навчальних закладів щодо реалізації основних завдань в галузі
навчання, виховання, створення умов для здобуття дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти.
Особлива увага управління освіти зверталась на формування державногромадської моделі управління. Успішно діє колегія управління освіти, на
засіданнях якої розглядаються актуальні різнопланові питання, приймаються
вмотивовані рішення, які виконуються через накази управління освіти.
Так, особливо змістовними, ґрунтовно підготовленими, об’єктивними,
вмотивованими були засідання колегії управління освіти з тем: «Реалізація
нових підходів до оцінювання якості шкільної освіти через орієнтацію на
потреби учням та педагога» (А.Мазур, М.Жовтан), «Формування духовноморальних цінностей особистості через реалізацію виховних моделей Нової
української школи» (К.Сичик).
Управлінням освіти Рівненського міськвиконкому проводиться робота
щодо залучення дітей міста до здобуття повної загальної середньої освіти.
Відповідно до статистичних даних у місті нараховується 25735 дітей
шкільного віку. З них: 25290 - учні загальноосвітніх навчальних закладів, 887 –
учні професійно-технічних навчальних закладів, 1192 - учні вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації, 157 – учень, що навчається у спеціальних
навчальних закладах для дітей з вадами в розумовому розвитку.
За висновками міської психолого-медико-педагогічної консультації 34
дитини не навчається за станом здоров’я. 296 дітей 6-річного віку не
навчаються, що не суперечить чинному законодавству.
Із місцевого бюджету для оздоровлення та відпочинку дітей міста у 2017
році виділено: 4260,2 тис.грн., з них: 2010,2 тис.грн. для харчування дітей у
таборах відпочинку з денним перебуванням, 2000,0 тис.грн. – для закупівлі
путівок для дітей пільгових категорій (381 путівка), 250 тис.грн. на підготовку
оздоровчої кампанії. Додатково виділено з місцевого бюджету 302,9 тис.грн.
для оздоровлення дітей з м. Авдіївки Донецької області.
У період з 29 травня по 16 червня 2017 року на базі 32 загальноосвітніх
навчальних закладів функціонували табори відпочинку з денним перебуванням,
в яких перебувало 5480 учнів (у минулому навчальному році 5330).
Діти були забезпечені дворазовим харчуванням, вартість якого складала 26
грн. на одну дитину в день.
Табори відпочинку з денним перебуванням працювали за напрямками:
еколого-натуралістичний, фізкультурно-оздоровчий, спортивний, художньоестетичний, формування здорового способу життя, туристсько-краєзнавчий, ін..
У таборах функціонувало 58 мовних загонів, в яких працювало 80
волонтерів-студентів РДГУ.

Організація відпочинку дітей була спрямована на проведення змістовного
дозвілля, національно-патріотичного виховання, створення належних
санітарно-гігієнічних, побутових та безпечних умов.
З 01 червня по 31 серпня 2017 року усі дошкільні навчальні заклади міста
перейшли на літній оздоровчий період. Було передбачено ряд заходів на
оздоровлення дітей в них. А це 10940 вихованців.
Харчування учнів у закладах загальної середньої освіти здійснюють 26
підприємців (за результатами відкритих торгів на закупівлю послуг з
організації харчування учнів пільгових категорій та дітей у дошкільних групах).
Організацію харчування учнів приведено у відповідність до постанови
Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. №116 «Про затвердження
Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість».
Пільгове харчування з розрахунку 12 грн. на одного учня в день
отримують:
- 185 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 190 дітей з малозабезпечених сімей (1-4 класи), що отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
- 74 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються в
інклюзивних класах ;
- 15 дітей, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС;
-178 дітей навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» з
розрахунку 22 грн. на одного учня в день;
- 1344 дитини, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
(відповідно до рішення Рівненської міської ради від 25.09.2014 року
№4510 «Про організацію безкоштовного харчування у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції»).
У 2017 році на харчування дітей пільгових категорій було виділено 6 млн.
635 тис. 400 грн. Решта учнів харчуються за батьківські кошти.
У своїй роботі підприємці керуються Примірним двотижневим меню, яке
погоджене Рівненським міським управлінням ГУ Держпродспоживслужби у
Рівненській області.
Важливу роль в організації раціонального та безпечного харчування учнів
відіграє належна матеріально - технічна база харчоблоків шкіл. У 2017 році за
рахунок бюджетних коштів було придбано електросковорідку для НВК №19,
гімназії «Престиж», електром’ясорубку, електричний котел - для НВК 37.
Також виконано певний об’єм робіт за батьківські кошти та кошти підприємців,
зокрема:
ЗОШ №3 – переобладнано столи в шкільній їдальні (17шт.) – 10 500 грн.;
закуплено посуд – 2000 грн.
ЗОШ №4 оновлено лавки в обідній залі – 3500 грн.,
ЗОШ №13 – встановлено бойлер для постачання харчоблоку гарячою водою;
НВК №19 – проведено планово-попереджувальний ремонт електрозабезпечення
шкільної їдальні; придбано і встановлено зовнішні двері в їдальню (5900 грн.);

НВК №26 - замінено каналізаційні труби та труби на водопостачання у їдальні;
ПМЛ «Елітар» - виконано роботи з демонтажу обладнання, що вийшло з
використання, та розширення площі харчоблоку і його модернізації; замінено
електроплити на нові, встановлено бойлер гарячої води для миття посуду,
електрорушник.
РКГ «Престиж» - придбано 2 електрорушники
НРЦ «Особлива дитина» - проведено капітальний ремонт освітлення
приміщення харчоблоку.
Шкільні їдальні у достатній кількості забезпечені кухонним і столовим
посудом, миючими та дезінфікуючими засобами.
Забезпечено постачання харчових продуктів у їдальні навчальних
закладів лише при наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку
(гатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації,
умови зберігання).
Харчування учнів у закладах загальної середньої освіти здійснюють 26
підприємців (за результатами відкритих торгів на закупівлю послуг з
організації харчування учнів пільгових категорій та дітей у дошкільних групах).
Управлінням освіти приділяється належна увага організації навчання
дітей з особливими освітніми потребами.
З цією метою міська психолого-медико-педагогічна консультація
(завідувач Майструк Р.М.) спрямовує свою діяльність на виявлення, психологопедагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
У 2017 році проведено 42 діагностичних засідання:
• 27 – в умовах ПМПК;
15 – виїзних (у закладах чи в домашніх умовах дитини).
За 2017 рік міською ПМПК обстежено 415 дітей (306 дітей дошкільного
віку, 109 – шкільного). Уперше виявлено та обстежено 208 дітей (185 –
дошкільного віку, 23 – шкільного віку), повторно обстежено 207 дітей (121 –
дошкільного віку, 86 – шкільного).
У кінці навчального року міською ПМПК здійснюються виїзні засідання з
метою комплектації груп (класів) спеціального призначення, моніторингу
навчальних досягнень дітей, перевірки роботи психолого-медико-педагогічних
комісій закладів: ЗДО №№ 31, 35, 56, ЦРПРСА «Пагінець», НРЦ «Особлива
дитина». Вивчення навчальних досягнень дітей виявляє стійку тенденцію до
подолання вад зору, слуху, мовлення, інтелектуальної сфери.
Про успішність корекційно-розвиткової роботи спеціальних закладів міста
свідчить те, що 9 дітей з ЦРПРСА «Пагінець», 28 дітей із ЗДО № 35
компенсуючого типу для дітей з порушенням зору, 13 вихованців із ЗДО № 31,
14 дітей із логопедичних груп ЗДО № 56, 2 дітей з НРЦ «Особлива дитина»
виведені з закладу, і вони продовжать навчання
за програмою
загальноосвітнього закладу. Одинадцятеро батьків дітей з особливими
освітніми потребами вищеназваних закладів виявили бажання навчати своїх
дітей у загальноосвітніх закладах міста за інклюзивною формою навчання.

З метою визначення комплексу оптимальних видів, форм, обсягів, строків
реабілітаційних заходів з визначенням порядку, місця їх проведення,
спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій
організму і здібностей дитини-інваліда, психолого-медико-педагогічна
консультація бере участь у складанні індивідуальної програми реабілітації
дитини з інвалідністю спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів
охорони здоров’я, де визначаються кількість та тривалість курсів з
консультування, діагностики, патронажу, психологічної та педагогічної
корекції вад розвитку дітей.
Упродовж 2017 р. фахівцями ПМПК надано 721 консультацію батькам,
керівникам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, вчителямдефектологам, вчителям початкових класів, медичним працівникам з питань
навчання та виховання дітей з особливостями розвитку, їх соціально-трудової
адаптації у суспільне життя, раннього виявлення, організації своєчасної
допомоги таким дітям.
У місті Рівному проживає 34 дитини з тяжкими психофізичними
порушеннями, які не охоплені корекційним навчанням. Консультанти
психолого-медико-педагогічної консультації, корекційні педагоги НРЦ
«Особлива дитина» співпрацюють з сім’ями і надають консультаційну
допомогу щодо реабілітації дітей з тяжкими порушеннями розвитку.
У 2017 році в місті простежується наступне домінування виявлених видів
порушень психофізичного розвитку дітей:
• найвищий ранг поширеності серед нововиявлених дітей займають складні
порушення мовлення – 109 дітей;
• другим рангом поширеності є вади зору – 45 дітей;
• третім рангом є затримка психічного розвитку – 37 дітей;
• четвертим рангом є порушення опорно-рухового апарату – 8 дітей;
• п’ятим рангом є розумова відсталість - 5 дітей;
• шостим рангом є труднощі розвитку з нормою інтелекту та порушення слуху
– по 2 дитини.
При цьому необхідно враховувати, що ці порушення визначені
первинними, але в 70 % обстежених дітей порушення є комплексними
(наприклад: в однієї дитини наявна розумова відсталість, системне
недорозвинення мовлення, порушення зору чи слуху).
Діти з особливостями психофізичного розвитку охоплені різними формами
навчання відповідно до їх стану здоров’я, можливостей та здібностей. У 20162017 навчальному році інклюзивним навчанням охоплено 62 дитини з
особливими освітніми потребами (з них 34 – діти-інваліди), за індивідуальною
формою навчання здобувають освіту 89 дітей з вадами фізичного чи (або)
розумового розвитку (з них 54 – діти-інваліди).
Спеціалісти Рівненської психолого-медико-педагогічної консультації дуже
виважено підходять до організації умов для інклюзивного навчання: детально
вивчаються психофізичні особливості дитини з метою визначення реальних
можливостей здобуття дитиною освіти поряд зі здоровими однолітками;
проводиться консультування батьків з метою роз’яснення важливості їх ролі
при організації інклюзивної форми та безпосереднього залучення батьків до

участі у навчально-виховному процесі, застосовуючи особистісно зорієнтовані
методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчальнопізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами та визнання
батьками відповідальності за успішність своїх дітей. Тільки при можливості
забезпечення таких умов рекомендується інклюзивна форма навчання. Міською
ПМПК інклюзивна форма навчання рекомендована 20 дітям, що приступили до
навчання у вересні 2017 року, та 1 дитина буде долучена до вже
функціонуючого інклюзивного класу.
У загальноосвітніх навчальних закладах, які підпорядковані управлінню
освіти, станом на 01 вересня 2017 року працюють 2557 педагогічних
працівників.
З них: 1391 спеціаліст з вищою кваліфікаційною категорією, 316 –
спеціалістів першої категорії, 503 педагоги із педагогічним званням «учительметодист», 471 – «старший вчитель». У загальноосвітніх навчальних закладах
міста працюють 7 педпрацівників «Заслужений учитель України» та 7 освітян –
«Заслужений працівник освіти України».
Спостерігається тенденція до зменшення кількості педагогічних
працівників, які мають неповне тижневе навантаження. Середнє навантаження
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів становить 17,6
годин, що на 1.1 год. більше, ніж в минулому році.
У відповідності до плану роботи управління освіти виконавчого комітету
Рівненської міської ради проведено атестацію педагогічних працівників та
керівних кадрів освітніх закладів. За результатами атестації у 2016-2017
навчальному році проатестований 421 педагогічний працівник, що на рівні
минулого року. 93 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії», підтверджено – 310 освітянам. На
одному рівні залишається кількість педагогічних працівників, яким за
результатами атестації присвоєно педагогічне звання «старший учитель»: у
2015-2016 навчальному році – 45, а в 2016-2017 навчальному році – 40. На
виконання вимог Типового положення про атестацію та за результатами
атестації АК ІІ рівня 11 керівникам встановлено відповідність займаній посаді.
Проте, як і в минулому році, у процесі атестації окремі атестаційні комісії
І рівня загальноосвітніх навчальних закладів були попереджені про
недопустимість атестації педагогічних працівників без проходження курсів
підвищення кваліфікації.
Плинність педагогічних кадрів за 2017 рік є невисокою. У цьому
навчальному році звільнились 79 педагогічних працівників.
З метою недопущення порушень Закону України «Про запобігання
корупції» видано накази, розроблено заходи і доведено на нарадах при
начальнику управління освіти та інструктивно-методичних нарадах керівників
освітніх закладів до відома працюючих посадових осіб управління освіти і
працівників підпорядкованих закладів освіти.
Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є створення умов
для професійного зростання вчителя, підготовка педагога до реалізації
концепції Нової української школи, Закону України «Про освіту» та
формування професійної компетентності.

Успіх освітнього процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від
стереотипів минулих часів, чи готовий він будувати стосунки з учнями на
принципах демократизму, партнерства.
Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми
спілкування як з учнями та їхніми родинами, так із вчителями. Критеріями
фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні
педагогічні
характеристики:
розуміння
принципу
природовідності,
закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою, знання
дитячої психології.
Як підготувати нового вчителя? – таке завдання ставила перед собою
методична служба міста.
Науково-методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів
міста проводилась відповідно до планів роботи управління освіти Рівненського
міськвиконкому, КУ «Рівненський міський методичний кабінет» на 2016/2017
навчальний рік на діагностичній основі, за принципом моніторингу, із
врахуванням індивідуальних потреб різних категорій учителів, рівня їх фахової
компетентності, творчого потенціалу.
В основу планування роботи міського методичного кабінету покладені
державні нормативні документи про освіту, документи управління освіти і
науки Рівненської облдержадміністрації, Рівненського обласного інституту
післядипломної освіти, зміст плану роботи управління освіти Рівненського
міськвиконкому, ухвала серпневої конференції педагогічних працівників міста.
Пріоритетними у роботі методичної служби міста були такі завдання:
• Підготовка педагогічних працівників до реалізації Концепції нової
української школи;
• Сприяння професійному та особистісному розвитку педагогічних
працівників в умовах реформування галузі через систему
активних
методичних заходів та використання інформаційних мережевих технологій;
• Здійснення психологічного та науково-методичного супроводу освітнього
процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
• Організаційний, науково-методичний та інформаційний супровід дослідноекспериментальної та інноваційної освітньої діяльності навчальних закладів;
• Продовження роботи над реалізацією проекту «Формування інноваційного
освітнього простору м. Рівне»;
• Перебудова та оновлення змісту, форм і методів організації освітнього
процесу
на
засадах
дитиноцентризму,
особистісної
орієнтації,
компетентнісного підходу;
• Запровадження сертифікаційних курсів для вчителів різних категорій;
• Методичний супровід діяльності педагогічних працівників в умовах
інклюзивного навчання дітей з особливими потребами;
• Формування єдиного виховного простору на засадах «педагогіки
партнерства»; об’єднання зусиль навчальних закладів, сім’ї, громадськості
для забезпечення національно-патріотичного виховання,
особистісного
зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.
У 2017 році розпочато роботу над І етапом нової науково-методичної
теми «Створення інноваційного середовища для ефективного управління

освітнім
процесом,
професійного
розвитку
педагога,
формування
компетентного випускника навчального закладу».
Науково-методичну роботу в міському методичному кабінеті
забезпечують 27 педагогічних працівників.
Із них мають кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» 21методист, «спеціаліст І категорії» - 1, «спеціаліст ІІ категорії» - 3,
«спеціаліст» - 2.
У місті функціонує 25 методичних об’єднань вчителів та керівників
гуртків. В об’єднання залучені всі категорії педагогічних працівників
(попредметно та за напрямами діяльності).
Функціонують 3 постійно діючі семінари, 34 семінари-практикуми, 11
шкіл молодого вчителя, 13 шкіл педагогічної майстерності, 3 педагогічні
майстерні, динамічна майстерня вчителя початкових класів, які працюють за
науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 22 творчі групи.
Упродовж року методистами надано індивідуальні консультації різним
категоріям педагогічних працівників з питань методики та організації
освітнього процесу, атестації, планування роботи міських методичних
об’єднань, моніторингу навчальних досягнень учнів, програмного забезпечення
варіативної частини навчальних планів, експертизи навчально-методичної та
матеріально-технічної бази навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних
закладів міста.
З метою підвищення управлінської культури керівників закладів освіти у
2017 навчальному році проведено День управлінця та семінар з питань
компетентнісної освіти на базі ЗЗСО№ 20. Директори ЗЗСО № 10, НВК
«Колегіум», НВК № 17 є активними учасниками обласних шкіл управлінської
майстерності. Керівники закладів освіти взяли участь у виїзному семінарі в м.
Новоград-Волинський у травні 2017 року.
У березні 2017 року на базі НВК «Колегіум» відбувся семінар для
заступників з науково-методичної роботи «Створення в Новій українській
школі умов для дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу,
професійного
зростання вчителя, розвитку творчої співпраці учасників
освітнього процесу».
У жовтні 2017 року на базі НВК № 26 проведено семінар-практикум для
заступників директорів з питань вивчення освітнього процесу навчального
предмету.
У листопаді 2017 року проведено семінар для заступників директорів з
виховної роботи «Використання творчого потенціалу особистості у виховній
діяльності навчального закладу з метою реалізації завдань Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
Для заступників директорів з навчально-виховної роботи в початковій
школі проведено систему методичних заходів: у лютому 2017 року – семінарквест «Парк педагогічних інновацій як альтернативна форма модернізації
початкової освіти». У березні 2017 року відбувся виїзний семінар-тревелінг
(Рівне-Луцьк) «Архітектоніка майстерності заступника директора з навчальновиховної роботи у початковій школі». У квітні – виїзний педагогічний міст
«Формування здоров’язберігаючих компетенцій учасників навчальновиховного процесу початкової школи в умовах сучасного освітнього простору».

Підвищенню
управлінської
компетентності
директорів
ЗДО,
удосконаленню вміння прогнозувати перспективу розвитку закладу,
мотивувати колектив, батьківську громадськість на розв’язання завдань та
прийняття колегіальних рішень сприяла участь керівників у роботі семінарупрактикуму з теми «Здійснення комплексного підходу в процесі формування
ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку», який був
проведений на базі ЗДО № 43. Майстерністю щодо управління процесом
фізичного виховання та оздоровлення дітей як цілісної і соціально-педагогічної
системи поділилась завідувач Мамчук Є.В. Портфоліо сучасного керівникаменеджера поповнилось практичними аспектами реалізації моделі управління
процесом фізичного виховання та оздоровлення дітей.
На засіданнях школи молодого керівника (ЗДО № 44) слухачі отримали
рекомендації щодо підготовки та написання наказів та їх зразки.
На базі ЗДО № 2 для сестер медичних старших був проведений семінар з
технології приготування страв (сучасні підходи). Слухачі поділилися
«секретами
дитячої кухні», взяли участь у тестуванні «Технологія
приготування страв».
У рамках дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня з
теми «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в
інтегрованому просторі» було проведено семінар, де педагоги закладу
презентували досвід роботи з комунікативно-мовленнєвого розвитку
дошкільників у процесі реалізації літературних проектів. На шпальтах
освітянської преси розміщені матеріали дослідно-експериментальної роботи
педагогів НВК № 1 (10 публікацій). Вихователь-методист Кіндрат І.Р. брала
участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях з питання
«Духовно–моральне виховання дітей та молоді. Вітчизняний і зарубіжний
досвід», засідання Президії НАПН України. Узагальнено матеріали спільної
дослідно-експериментальної роботи кафедри педагогіки і психології
(дошкільної та корекційної) імені проф. Т.Поніманської РДГУ та ЗДО № 44 з
питання формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного
віку та подано до друку навчально-методичний посібник «Соціальний розвиток
дитини «П’ятий рік життя».
У місті Рівному дослідно-експериментальна робота здійснювалася у 13
навчальних закладах.

Відбулося оновлення анотованого каталогу інноваційної освітньої
діяльності, яка реалізується в навчальних закладах Рівного. Окрім
експериментів всеукраїнського та регіонального рівня, ведеться робота над 76
інноваціями, які реалізують такі вектори інноваційної діяльності:
«Акмеологічні технології організації навчально-виховного процесу» (ЗЗСО
№№ 20, 27, РГГ, НВК «Колегіум»);
«Інноваційні технології у виховній роботі» (ЗЗСО №№ 6, 10, 20);
«Проблемно - пошукові технології організації навчально-виховного
процесу» (ЗЗСО № 9, 11, 18, 27, НВК «Колегіум», ПМЛ «Елітар», НВК № 19);
«Здоров’язбережувальні технології організації навчально-виховного
процесу (ЗЗСО №№ 4, 9, 20, 27, НВК № 26);
«Використання інноваційних засобів навчання (ІКТ)» (ЗЗСО №№ 6, 9, 11,
20, 27, НВК № 19, РГ «Гармонія», НВК «Колегіум»;

«Інтерактивні технології організації навчально-виховного процесу (ЗЗСО
№№ 20, 27, НВК «Колегіум»);
«Освітні інновації на рівні форм навчальної діяльності» (ЗЗСО №№ 4, 6,
НВК №№ 1, 2);
«Особистісно зорієнтоване навчання» (ЗЗСО №№ 9, 20, 23, 27, НВК
«Колегіум»);
«Проектні технології організації навчально-виховного процесу» (НВК № 2,
12, ЗЗСО №№ 9, 11, 20, 27, НВК «Колегіум», МЦТУМ, ПДМ, СпШ № 15);
«Модульно-розвивальні технології організації навчально-виховного
процесу» (СпШ «Центр надії», ЗЗСО №№ 6, 18, 20, 27, РГ «Гармонія», НВК №
2, НВК «Колегіум»).
Методистами міського методичного кабінету проведено ряд заходів
нетрадиційного формату: засідання міжпредметної педагогічної майстерні
«Практичний аспект реалізації компетентнісного підходу шляхом створення
компетентнісно
зорієнтованих
завдань»;
педагогічну
майстерню
«Компетентнісний вимір сучасного уроку мови та літератури»; семінар-тренінг
з критичного мислення для вчителів історії; методичний меседж за
обговоренням нових підручників; клубну географічну сієсту з підготовки
методичних заходів; фанклуб сучасної книги; «методичні витівки» учителів
математики та хімії; методичне «світове кафе», «Інтелект-кафе», «Творчий
майдан» для вчителів іноземних вмов; вишкіл та тренінгові заняття з тактичної
медицини для вчителів «Захисту Вітчизни» та керівників гуртків військовопатріотичного напряму позашкільної освіти.
Методична служба значну увагу приділяє роботі з молодими
спеціалістами.
19 вересня 2017 року для молодих педагогів було організовано традиційне
свято молодого педагога. Захід відбувся на базі Рівненського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» № 14 Рівненської міської ради (директор Демчук .Ю.М.).
Молоді колеги мали можливість поспілкуватись із досвідченими педагогами та
методистами міського методичного кабінету під час
«Методичних
посиденьок» й отримати необхідні консультації.
У всіх навчальних закладах проведено моніторингове дослідження
адаптації молодого вчителя; у якому взяло участь 52 респонденти.
Традиційний заочний конкурс професійної майстерності «Методична
скарбниця» вдесяте проведено в номінаціях «Трудове навчання», «Фізика».
16 лютого 2017 року на базі ЗОШ № 23 відбувся міський етап обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Цьогоріч на конкурс було
представлено 348 робіт у десяти номінаціях: «Управління освітою»,
«Методична робота з педагогічними кадрами», «Робота з обдарованими
учнями», «Українська мова та література», «Зарубіжна література», «Іноземна
мова», «Історія», «Основи правознавства», «Виховна робота», «Позашкільна
освіта».
Цьогоріч переможцями міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018» у номінаціях «Українська мова та література», «Німецька мова»,
«Фізична культура», «Фізика» стали Островська Катерина Миколаївна, учитель
української мови РГГ, Ваколюк Людмила Юріївна, учитель німецької мови

РГГ, Шевчук Наталія, учитель фізкультури ЗОШ№ 27, Романчук Катерина
Миколаївна, учитель фізики НВК № 19.
Позитивно впливає на
роботу з педагогічними кадрами робота
навчального інформаційно-інноваційного центру (НІІЦ).
Протягом року 65 педагогів пройшли курсову підготовку в НІІЦ щодо
ліквідації комп’ютерної безграмотності.
Діяльність НІІЦ спрямована на надання педагогічним працівникам доступу
до інформаційно-інноваційних ресурсів на базі Центру. Педагоги міста та
працівники методичного кабінету мають змогу використовувати швидкісний
доступ до мережі Інтернет для участі у вебінарах, онлайн-нарадах, брифінгах.
Пошук, узагальнення та поширення педагогічного досвіду, інформаційноінноваційний підхід до навчання і виховання – це один із напрямків роботи
НІІЦ. На методичному порталі BOOK-SERVER розміщено біля 2,5 тисяч
напрацювань педагогічних працівників. На даному порталі всі бажаючі мають
змогу ознайомитися з роботами переможців та лауреатів конкурсу «Учитель
року».
З метою покращення якості освітніх послуг на базі навчальних закладів
міста проведено 7 моніторингових досліджень, у яких взяло участь 645
респодентів, зокрема у травні 2017 року в ЗОШ№22 для учнів віком 15 років
відбулося пілотне дослідження PISA.
На базі закладів освіти у 2017 році було організовано 7 пунктів для
проведення пробного ЗНО, де створено 1863 робочі місця та 11 пунктів
сертифікаційного тестування на 10678 робочих місць.
У жовтні – листопаді
2017 року в закладах освіти проведено 88 інформаційно – роз’яснювальних
заходів для випускників з використанням презентаційних матеріалів ЛРЦОЯО
щодо особливостей реєстрації на пробне та основне тестування ЗНО – 2018. У
них взяли участь 1748 випускників, 1036 вчителів та 1036 батьків.
Для роботи на пунктах тестування підготовлено 595 педпрацівників, яким
проведено 4 навчальні семінари, 13 інструктажів.
. У 2017 році випускники загальноосвітніх навчальних закладів міста
складали загалом 3879 тестувань. Високі показники вступних випробувань за
двохсотбальною шкалою (180-200 балів) склали 19,6 % (759 тестувань) від
загальної кількості. За цим показником найкращі результати показали
випускники з української мови та літератури - 28, 37% (324 особи), з хімії –
28,89% (26 осіб), з англійської мови – 20,08% (100 осіб), з математики -19,93%
(105 осіб).
Удвічі вищий результат за середньоміський показник високого балу
показали з української мови та літератури випускники ЗЗСО № 27 (61,11% - 22
осіб ), РУГ (59,57% - 28 особи); з історії України – випускники ЗЗСО № 27 (31,03%
- 9 осіб), НВК № 2 (30%), спеціалізованої школи № 15 (28,21% - 11 осіб), НВК №
12 (26,67% - 8 осіб), спеціалізованої школи «Центр надії» (23,08% - 3 особи); з
математики – випускники РУГ (54,55% -12 осіб) РГГ та РГ «Гармонія» (по 40% -12
і 6); з фізики – випускники НВК № 12 (44,44% - 4 особи), НВК «Колегіум» (33,33%
- 1 особа) та ЗЗСО № 22 (66,67% - 2 особи); з хімії – випускники ЗЗСО № 1 та 24 (
по 100% по 1 особі), РКГ «Престиж» (60% - 3 особи); з біології – випускники ПМЛ

«Елітар» (50% - 12 осіб), РКГ «Престиж» (66,67% - 4 особи), спеціалізованої
школи № 15 (40% - 2 особи), РУГ (33,33% - 1 особа); з географії – випускники РУГ
та РГГ ( по 50% - 6 і 2 особи), ЗЗСО № 1 (33,33% - 2 особи), ЗЗСО № 27 (31,58% - 6
осіб); з англійської мови – випускники РУГ (44,83% - 13 осіб) та спеціалізованої
школи «Центр надії» (42,11% - 8 осіб). Ці результати цілеспрямованої роботи і
співпраці вчителів та випускників підтверджуються і показником суми високого
та достатнього рівнів, які отримали випускники за державну підсумкову
атестацію у форматі ЗНО. З української мови 90% і більше отримали випускники
ЗЗСО № 1 (28 осіб або 93%), НВК № 12 (57 осіб або 93%), НВК «Колегіум» (27
осіб або 96%), ЗЗСО № 23 (35 осіб або 90%), РГГ (59 осіб або 97%), РУГ ( 47 осіб
або 100%), РКГ «Престиж» (20 осіб або 91%), ПМЛ «Елітар» (53 особи або 90%),
спеціалізованої школи № 15 ( 43 особи або 90%), спеціалізованої школи «Центр
надії» (18 осіб або 90%). З історії України цей показник мали випускники РУГ (32
особи або 91%); з математики – випускники ЗЗСО № 23 (10 осіб або 90%) та РУГ
(20 осіб або 90%); з біології – випускники ПМЛ «Елітар» (18 осіб або 95%), РУГ (3
особи або 100%); РКГ «Престиж» (4 особи або 100%), ЗЗСО № 27 (7 осіб або
100%), РГГ (10 осіб або 90%); з географії – випускники РУГ (7 осіб або 100%),
спеціалізованої школи № 15 ( 3 особи або 100%), НВК № 12 (9 осіб або 90%); з
англійської мови – випускники НВК «Колегіум» (16 осіб або 100%), ЗЗСО № 27
(11 осіб або 100%), ПМЛ «Елітар» (3 особи або 100%), РУГ ( 23 особи або 96%),
спеціалізованої школи «Центр надії» (15 осіб або 94%), РГГ (39 осіб або 91%).
Порівняно з минулим роком показник вступних іспитів «не подолали
поріг» зменшився на 3,9% і складає цього року 5,23% (203 особи), що на 2,33%
менший за цей показник в Україні. Найбільше випускників не подолали поріг
вступу з фізики (12 осіб або 11,76%), з англійської мови (36 осіб або 7,23%),
історії України (60 осіб або 7,1%). З української мови та літератури цей
показник складає 2% або 23 особи.
Широке впровадження сучасних інформаційних технологій у
навчально-виховну й управлінську діяльність навчального закладу є цілком
закономірним кроком на сучасному етапі. Це дозволяє значно підвищити
ефективність і результативність роботи навчальних закладів та підготувати
учнів та педагогів до життєдіяльності в умовах принципово нового соціального
середовища.
В управлінні освіти та підпорядкованих навчальних закладах укладено банк
дидактичних програмних засобів, електронних підручників для викладання
предметів з використанням новітніх інформаційних технологій. Однак,
використання вчителями дидактичних програмних засобів, електронних
підручників є епізодичним та несистемним. Ця ситуація вимагає розроблення та
впровадження сучасних навчально-методичних матеріалів, систем і технологій
особистісно-орієнтованого спрямування, інтерактивних методів організації
навчання і виховання у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах.
Всі заклади загальної середньої освіти, в основному, забезпечені
комп’ютерною технікою.

У 2017 році у 38 загальноосвітніх навчальних закладах функціонує 51
комп’ютерний клас.
Кількість комп’ютерів, термін придбання яких понад 5 років, – 683, що
складає 66 %.
Кількість учнів на один комп’ютер – 21 (у 2016 р. – 24).
Усі навчальні заклади міста підключено до глобальної мережі Інтернет з
використанням новітніх інформаційних технологій із застосуванням
радіоканалу, супутникового інтернет-каналу, виділених ліній (у тому числі
через оптоволоконні канали).
В місті широко використовують технології з підключенням до мережі
Інтернет, надані ВАТ „УКРТЕЛЕКОМ”, „ІнтерТелеком” та „Utel” (з
використанням CDMA-зв’язку).
Управлінням
освіти,
загальноосвітніми
навчальними
закладами
залучаються альтернативні джерела фінансування Інтернет-послуг.
З метою широкого ознайомлення громадськості з роботою галузі «Освіта»
створено та підтримується сайт управління освіти (www.rosvita.rv.ua).
Серед виховних напрямів у 2017
році переважали патріотичний та
громадянський, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так
і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх
поколінь.
У зв’язку із цим управлінням освіти спільно із загальноосвітніми
навчальними закладами міста проведено загальноміські заходи:
- загальноміський захід «З Україною в серці», присвячений Міжнародному
дню миру, в якому взяли участь представники Шкільних Європейських
Клубів (вересень, 2017);
- проект «Арт-street»: У країні граматики української мови, приурочений
Міжнародному Дню Грамотності;
- 13 жовтня 2017 року за участю міського голови В.Хомка та заступника
міського голови Г.Кульчинської на майдані Незалежності відбувся ХХI
загальноміський фестиваль патріотичної пісні та строю «Червона
калина», в якому взяло участь 33 взводи шкіл міста.
- 15 жовтня 2017 року в урочищі Видумка відбувся мітинг-реквієм, на
якому вшанували пам’ять загиблих тут українців-волинян.
- 21 листопада 2017 року відбулося відзначення на базі ЗЗСО міста Дня
гідності та свободи;
- 21 листопада 2017 року – патріотичний захід біля пам’ятної дошки
Пам'яті Героям Небесної Сотні та Героям загиблим в зоні АТО;
- 25 листопада 2017 року участь педагогів та учнів ЗНЗ міста в заходах,
присвячених річниці Голодомору;
19-20 січня 2017 року у місті Рівному відбувся П’ятий фестиваль
вуличних вертепів та вуличних музик «Нова радість стала». 42 колективи ЗНЗ
міста та 2 колективи управління сім’ї, молоді та спорту прославляли
народження Христа на майдані Незалежності.
Управлінням освіти організовано прийом групи дітей з м.Авдіївки з
метою оздоровлення та ознайомлення з культурною спадщиною Рівненщини,
які перебували упродовж трьох тижнів в м.Рівне (ДСОК «Електронік») за
кошти міського бюджету.

- Загальноосвітніми навчальними закладами міста розпочато створення
альбому «Вони захищали Україну від російської агресії» про учасників
АТО на Сході.
- 20 січня 2017 року на майдані Незалежності напередодні Дня Соборності в
м.Рівне відбувся арт-моб «З Україною в серці».
- 29 січня 2017 року біля пам’ятника загиблим за Україну відбувся урок
пам’яті для учнів рівненських шкіл. Учасники заходу вшанували Героїв
Крут, Героїв Небесної Сотні та українських воїнів, які загинули на Сході
України.
- Учні початкових класів СпШ № 15, НВК № 1, НВК «Колегіум», ЗЗСО № 1,
СпШ «Центр надії», НВК № 12 мали можливість відвідати унікальну
виставку бурштинових картин 09 березня 2017 року в приміщенні
недільної школи Свято-Покровського кафедрального собору, яку було
організовано Асоціацією «Український Бурштиновий Світ» в рамках
духовно-мистецького проекту «Буття».
- Спільно з військовим оперативним командуванням «Захід» та ТСОУ 23 та
24 березня 2017 року проведено II (міський) етап Всеукраїнської
Спартакіади серед допризовної молоді «Заграва – 2017».
- 13 квітня 2017 року відбувся традиційний ІІІ Благодійний Великодній
ярмарок. Рівняни та гості міста, що опинилися на майдані Незалежності,
могли насолодитися не лише Писанковим садом, різнобарвними
писанками на деревах, а й долучитись до доброї справи – благодійного
ярмарку. Цьогоріч сума зібраних коштів становить 123 тис. 090 грн.
- 03 травня 2017 року проведено загальноміський благодійний концерт
«Скликає Великодній дзвін», в ході якого зібрано кошти для 13
випускників ЗНЗ міста з числа дітей-сиріт у сумі 13 800 грн.
- 8 травня у всіх ЗНЗ міста проведено уроки пам’яті та примирення.
- У всіх навчальних закладах підготовлені інформаційні куточки про героїв
АТО, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення
обороноздатності України.
Упродовж січня – травня 2017 проведено загальноміський шкільний
дебатний турнір «ПРЕС», в якому взяло участь 30 команд від загальноосвітніх
навчальних закладів міста. У фінальній грі, 28 квітня 2017 року в залі засідань
Рівненської міської ради змагалися команди Рівненської загальноосвітньої
школи № 1 та Рівненського економіко-правового ліцею. Переможцем стала
команда спікерів ЗЗСО № 1.
З 4 по 14 травня 2017 року у Рівненському міському Палаці дітей та
молоді проходив ХХІI традиційний Благодійний марафон «З вірою в
майбутнє».
Упродовж 11 днів в Палаці відбулось 17 концертів (більше 160
прем’єрних номерів), 13 вистав, з них: 4 прем’єри, 4 виставки, 4
театралізованих дійства та турнір з художньої гімнастики. Усі кошти направили
на підтримку талановитих та соціально незахищених дітей Палацу – учасників
Марафону. Ними цьогоріч стали: Чумак Ольга (Школа образотворчого
мистецтва), яка отримала 7000
грн., Канькова Поліна (Школа сучасної хореографії) - 6000 грн., Фідря
Денис (Школа
східних
єдиноборств) 6000
грн.
Матеріальну

допомогу отримали Бондаренко Марія - 5000 грн. та Шпіганович Владислав
(Екологічний центр ПДМ) - 2000 грн., онкогематологічне відділення обласної
дитячої лікарні – 25000 грн. Також марафонці отримали подарунки від
благодійників на суму 12800 грн.
Уперше в рамках Благодійного марафону відбулися заходи на базах
шкіл НВК № 12, ЗЗСО № 25, НВК № 19, ЗЗСО № 13.
Організовано шефський візит «Ми разом» Парламенту дітей м. Рівне до
вихованців Мізоцької школи-інтернату. Також вперше в рамках Благодійного
марафону 2017 «З вірою в майбутнє» до Рівного завітав колектив хорової
капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.
Втретє в рамках Благодійного Марафону відбулось фольклорно-етнографічне
свято «ЕтноКоло ПДМу», в якому взяли участь близько 30 колективів та
народних майстрів з Рівненщини. Витрати на проведення склали 85850,00 тис.
грн.
Благодійний марафон вже давно перетнув межу благодійної акції це унікальне соціокультурне явище нашого міста вже впродовж двадцяти двох
років робить благодійну справу – допомагає талановитим дітям реалізувати
свою мрію. Соціальну відповідальність взяли на себе не лише працівники
Палацу, а й
5-титисячна армія вихованців ПДМу та їх батьки. Усі разом дають надію тим,
кому вона сьогодні вкрай необхідна.
З 1 квітня до 1 травня 2017 року учні навчальних закладів взяли участь у
місячнику Червоного Хреста, в ході якого проведено благодійні акції, ярмарки,
концерти, надано посильну грошову та матеріальну допомогу дітям-сиротам,
напівсиротам, інвалідам, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям
з числа переселених із зони АТО. Розповсюджено марки товариства
«Червоного Хреста» на суму 23052 грн.
Крім того, в ході місячника учнями навчальних закладів зібрано коштами
та у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни на суму близько 35134 грн.
Допомога була надана самотнім громадянам, дітям та їхнім родинам, з числа
переселених із зони АТО.
Упродовж квітня-травня 2017 року проведено двомісячник «Співучасть у
долі дитини», в ході якого усіма навчальними закладами міста проведено
благодійні акції та зібрано коштів у сумі 538233 грн.
З 07 по 09 червня 2017 року для учнів 10-х класів уперше з ініціативи
громадської організації «Рівненське міське (незалежне) об’єднання товариства
«Просвіта» ім. Т.Шевченка», спільно з управлінням культури та туризму,
проведено спортивно-патріотичний вишкіл-таборування «Рівне – Гурби –
Пересопниця». Упродовж трьох днів учасникам були проведені заняття з
вогневої підготовки та рукопашного бою, зі страйкболу, екскурсія з історії
Гурбинської битви і відвідування
чоловічого монастиря, неформальне
спілкування з патрульною поліцією, проведено екскурсію в Пересопницю.
15 грудня 2017 року відбувся благодійний ярмарок. Сума зібраних коштів
становить 150 тис.грн.
Упродовж 2017 року продовжено тісну співпрацю із суміжними
відділами та управліннями: управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту,
Служби у справах дітей, Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді,

відділу кримінальної міліції у справах дітей. Упродовж навчального року
систематично проводились спільні рейди-перевірки щодо дотримання в
розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм
стосовно дітей, проводились спільні наради, круглі столи, семінари.
Приділялась значна увага запобіганню поширення наркоманії,
профілактична
робота
щодо
запобігання
поширення
алкоголю,
тютюнокуріння, ВІЛ-інфекції, з підвищення рівня духовності і моралі дітей та
учнівської молоді. Систематично проводились зустрічі школярів із лікарями:
наркологом, психіатром, невропатологом - з метою популяризації здорового
способу життя в учнівському середовищі. Питання профілактики
тютюнопаління та вживання алкоголю неодноразово розглядалось і
обговорювалось на загальношкільних батьківських зборах в рамках роботи
батьківських всеобучів.
Навчальними закладами забезпечено ведення внутрішньошкільного обліку
дітей, які схильні до порушень дисципліни, пропусків уроків без поважних
причин, бродяжництва, тютюнопаління, конфліктних стосунків з учнями та
вчителями. Станом на вересень 2017 року таких дітей – 112.
Управлінням освіти та освітніми закладами розроблені заходи щодо
попередження злочинів та правопорушень серед учнів, забезпечення їх
змістовного дозвілля. Діти, що перебувають на обліку кримінальної міліції у
справах дітей, залучались до роботи в гуртках і секціях, а також - до участі в
різноманітних заходах, в роботі органів учнівського самоврядування.
Індивідуальну та групову корекційно – відновлювальну роботу з такими
дітьми постійно
проводили практичні психологи, соціальні педагоги
навчальних закладів. З метою організації дозвілля дітей адміністраціями та
класними керівниками шкіл проводилась роз’яснювальна робота щодо прав і
обов’язків дітей, працювали ради із профілактики правопорушень, до роботи у
яких запрошувались батьки, працівники поліції Рівненського відділу поліції
ГУНП в Рівненській області, служби у справах дітей.
У 2017 році у місті Рівному збережено мережу позашкільних навчальних
закладів. Систему закладів позашкільної освіти міста складають: міський
Палац дітей та молоді, міський Центр творчості учнівської молоді.
Всього по місту налічується 337 гуртків у ЗНЗ міста та 522 гуртки у ПДМ
та МЦТУМ, що охоплює 19852 учні (75 % від всієї кількості дітей, що
навчаються в ЗНЗ міста). Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою у
позашкільних навчальних закладах різних систем та відомств (ПНЗ міста,
гуртки в ЗНЗ, заклади системи культури, підліткові клуби, ДЮСШ системи
спорту), становить 22007 осіб (85%).
У ЗНЗ міста працюють такі напрямки гуртків: еколого-натуралістичного 9, соціально-реабілітаційного – 10, військово-патріотичного - 28, туристськокраєзнавчого - 20, оздоровчого – 5, художньо-естетичного – 123, гуманітарного
– 28, дослідно-експериментального - 11, науково-технічного – 24,
фізкультурно-спортивного - 65, дитячі громадські ініціативи в системі
позашкільної освіти – 1.
У ПДМ та МЦТУМ функціонують гуртки: науково-технічного напрямку
– 172, еколого-натуралістичного - 21, туристсько-краєзнавчого - 2,

фізкультурно-спортивного - 44, художньо-естетичного – 235, дослідноекспериментального – 11.
У гуртках ЗНЗ міста налічується 12584 учні, що становить 48 % від всієї
кількості дітей шкільного віку, які навчаються в школах міста. Найбільше
охоплено гуртками у: ЗОШ № 13 – 68%, ЗОШ № 27 – 63%, ЗОШ № 22 – 56%.
Гуртками ЗНЗ міста охоплено дітей соціально незахищених категорій:
дітей-сиріт - 96, дітей-напівсиріт – 315, дітей із багатодітних сімей – 1847, дітей
з малозабезпечених сімей – 432, дітей-інвалідів – 212, дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах – 75, дітей, які перебувають на внутрішкільному
обліку – 47, дітей, з числа переселених із зони АТО та АР Крим – 63, дітей, з
числа військовослужбовців, які перебували/перебувають у зоні АТО – 592.
З метою розвитку мережі позашкільної освіти, сприяння зайнятості у
вихідні дні фізкультурно-спортивною роботою у 2017 році на базі 19-ти
загальноосвітніх навчальних закладів створено центри дозвілля для учнів та їх
батьків, які проживають на території обслуговування закладу. На
функціонування центрів виділено додаткові ставки керівників гуртків.
На постійному контролі управління освіти перебуває стан розвитку
учнівського самоврядування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах. Саме завдяки УС в закладах активізувався волонтерський рух в такий
складний час для нашої держави. Лідери учнівського самоврядування
традиційно зустрічаються з міським головою Володимиром Хомком, із
заступником міського голови Галиною Кульчинською та начальником
управління освіти Василем Харковцем.
Таким чином, створено основи цілісної виховної системи, яка є
результативною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення.
Управління освіти Рівненського міськвиконкому та КУ «Рівненський
міський методичний кабінет» приділяють значну
увагу розвитку
міжнародного співробітництва, підтримують зв’язки з інститутом Гете,
Французьким Альянсом, представниками Американської та Британської Рад,
Генеральним консульством Республіки Польща у Луцьку, обласним українськопольським товариством, Волинським ресурсним центром та міжнародними
видавництвами.
136 учнів 9-10-х класів ЗНЗ міста взяли участь у міжнародній українськоамериканській програмі «Програма майбутніх лідерів», 78 учнів стали
фіналістами програми.
Майже 250 вчителів закладів освіти міста стали учасниками різних
міжнародних програм, освітніх проектів, семінарів та конференцій.
Продовжено активну роботу ЗНЗ міста з питань організації міжнародних
зв’язків з Німеччиною, Францією та Великобританією. Учитель ЗЗСО № 1
Платонова Ю.О. та її учні взяли участь у проекті «Молодіжні проекти у
Норфолку» у місті Лондоні.
Протягом 6 років успішно працює міжнародний українсько-німецький
освітній проект «Школи – партнери майбутнього», в якому беруть участь
вчителі та учні НВК № 12, РГГ. Значно збільшилась кількість учнів, які
складають екзамени на знання німецької мови рівнів А1, А2, В1, В2.
Команда ШЕКу СпШ № 15 взяла участь і стала переможцем у
міжнародному українсько-польському освітньому проекті «З математикою

через освіту» (м. Оструда). Учитель польської мови СпШ № 15 Мальчевська
Т.П. у травні-червні 2017 року брала участь у VІІ Міжнародному з’їзді
вчителів-полоністів як єдиний представник України у м. Оструда (Польща).
Учителі НВК № 12, РГГ, СпШ № 15, РУГ стали учасниками І
Всеукраїнського форуму вчителів німецької мови. Учні та вчителі РГ
«Гармонія» у травні 2017 року взяли участь у проекті «Польсько-німецькоукраїнська зустріч для молоді європейського порозуміння» у м. Гродище
(Польща).
У цьому навчальному році активізувалася співпраця ЗДО м. Рівне у
міжнародному форматі. Так завідувач ЗДО № 14 Ширко Т.М. взяла участь у
міжнародній конференції «Педагогіка Фребля – виклик для педагогів, шанс для
дітей» у м.Люблін.
Активно діють українсько-польські проекти «Будуємо Європу разом»,
«Європейський вибір», «Ріта», «Разом – обмін молоді», «Пізнання спільних
традицій та історії», «Молодь в дії», «Чисте повітря», та ін. за підтримки
фондів «Освіта для демократії», «Товариство сприяння роботи з дітьми»,
«Крокуємо в Європу разом» (Польща), в яких беруть участь педагоги та учні
ЗЗСО №№ 1, НВК № 12, ЗЗСО № 13, СпШ № 15, ЗЗСО №№ 20, 22, НВК № 26,
ЗЗСО № 27, РКГ «Престиж», РГ «Гармонія», РУГ, ПМЛ «Елітар», РЕПЛ, РГГ,
школа «Центр надії». У рамках даних проектів відбулися обміни делегаціями зі
школами-партнерами міст Варшава, Картузи, Адамово, Краків, Сулейов, Губін,
Ласк, Райовець, Пьотркув-Трибунальскі, Болеславово, Ніцково, Воєводін,
Собків, Горковіце, Перемишль, Люблін, Майданек (Польща).
РГГ, РГ «Гармонія», НВК № 12, СпШ № 15, ЗЗСО № 18, ЗЗСО № 11, ЗЗСО
№ 24 є активними учасниками міжнародної програми «іТвіннінг Плюс»,
навчальної програми Європейської комісії.
У 30 навчальних закладах міста: ЗЗСО №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, СпШ № 15, НВК №№ 2, 17, 26, НВК «Колегіум»,
РУГ, РГГ, РЕПЛ, СпШ «Центр надії», РКГ «Престиж», РГ «Гармонія» творчо
працюють Шкільні Європейські Клуби. Члени Шкільних Європейських Клубів
беруть активну участь у міжнародних програмах та проектах, у міському святі
«День Європи» та єврокарнавалі у рамках Днів Європи у м. Рівному (20 травня
2017 року).
У квітні 2017 року проведено конкурс Шкільних Європейських Клубів
«Європейська олімпіада» та інтелектуальну гру для членів ШЕКів «Європа,
Україна, молодь». У травні вперше проводилися такі конкурси для учнів ЗНЗ
міста, як конкурс малюнку «Європа очима дітей» та конкурс фотоколажів
«Європа у моєму місті». Школярі всіх шкіл міста взяли участь у даних
конкурсах, членами журі було визначено і нагороджено переможців.
Участь у міжнародних програмах та проектах дає можливість вчителям та
учням стати успішними, компетентними, конкурентоздатними громадянами
міжнародної спільноти та адаптуватися у полікультурному соціумі.
Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
спрямована на створення та забезпечення безпечних і нешкідливих умов
навчання та виховання учнів, збереження їх життя та здоров’я.
У навчальних закладах організація роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності здійснюється згідно з Положенням про організацію роботи з

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 01.08.2001 р. №
563 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від
20.11.2006 р. № 782), іншими нормативними актами.
Щоквартально здійснюється аналіз стану травматизму серед учнів та
працівників навчальних закладів. Управлінням освіти проводиться робота,
спрямована на реалізацію заходів з профілактики травматизму невиробничого
характеру. Стан охорони праці, травматизму аналізується та узагальнюється
відповідними наказами.
З метою залучення учнів до вивчення та дотримання Правил дорожнього
руху, попередження порушень ними норм безпечної поведінки на вулицях і
дорогах в управлінні освіти розроблені відповідні заходи.
Вивчення правил вуличного руху, правил безпечної поведінки на вулицях
та дорогах здійснюється з учнями на уроках «Основи здоров’я»; класними
керівниками, класоводами, вихователями проводяться бесіди, виховні години.
На початку навчального року з усіма учнями проведено інструктажі з
дотримання Правил дорожнього руху, зустрічі з працівниками відділу ДАІ
УМВС України в Рівненській області. З учнями початкових класів розроблено
маршрути «Твоя безпечна дорога до школи (додому)». На закінчення
навчального року з усіма учнями проведені відповідні інструктажі щодо
безпеки життєдіяльності під час літніх канікул.
У загальноосвітніх навчальних закладах створено загони ЮІР, ДЮП, які
проводять агітаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів щодо дотримання
Правил дорожнього руху, протипожежної безпеки.
З метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньотранспортного травматизму, залучення учнів до вивчення та дотримання
Правил дорожнього руху, попередження порушень ними норм безпечної
поведінки на вулицях і дорогах управлінням освіти у період з 8 по 14 травня
2017 року у закладах загальної середньої освіти проведені Тижні безпеки
дорожнього руху.
З метою виховання ціннісного ставлення до свого життя і здоров’я, життя і
здоров’я оточуючих, формування високої культури безпеки життєдіяльності,
формування свідомої позиції учнів щодо значення і місця здорових та
безпечних умов праці у різних аспектах духовного, соціально-економічного,
політичного та культурного життя суспільства, відповідно до плану заходів із
підготовки та проведення у 2017 році Дня охорони праці в Україні, у
навчальних закладах впродовж квітня проведений конкурс на кращий малюнок
«Охорона праці – очима дітей».
Управлінням освіти спільно з відділенням виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійного захворювання у м. Рівному у навчальних закладах проведені
уроки «Охорона праці», Єдиний день електробезпеки.
У всі навчальні заклади управлінням освіти було надіслано звернення
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 р. заходів з нагоди
Дня охорони праці в Україні.
Упродовж навчального року заклади освіти направлені інформаційноінструктивні листи, надані протокольні доручення.

З метою попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі дітей
на пожежах через дитячі пустощі з вогнем, необережного поводження з вогнем
у закладах освіти міста впродовж навчального року проводиться відповідна
робота.
З учнями навчальних закладів проводяться тематичні бесіди, виховні
години, години спілкування, інформаційно-попереджувальні хвилинки на теми
безпеки життєдіяльності, екскурсії у підрозділи ДСНС, акції «Запобігти.
Врятувати. Допомогти», виставки плакатів, малюнків з протипожежної безпеки,
інших видів безпеки, навчання діям в разі екстреної евакуації із приміщень
навчального закладу.
Упродовж 2017 року учні загальноосвітніх навчальних закладів
відвідували клас-музей «Промінець» (всього близько 5,2 тис. учнів).
У загальноосвітніх навчальних закладах створені дружини юних пожежних
(ДЮП). Спільно з Рівненським міськрайонним управлінням ГУ ДСНС у
Рівненській області 20 квітня 2017 року проведений міський етап XXІІ
фестивалю Дружин юних пожежних. Упродовж березня 2017 року був
проведений конкурс дитячого малюнку з протипожежної тематики.
Перед початком літніх канікул з усіма учнями проведені тематичні бесіди з
питань безпечної поведінки на воді та біля водоймищ, на дорозі, безпечного
використання газових приладів, при виявленні небезпечних предметів, при
збиранні дикорослих грибів та ягід, дотримання правил пожежної безпеки,
електробезпеки, інструктажі з безпеки життєдіяльності з реєстрацією у
відповідних журналах.
З метою підвищення рівня пожежної безпеки, попередження виникнення
пожеж та загибелі людей на них, посилення контролю за додержанням правил
пожежної безпеки у навчальних закладах міста в управлінні освіти розроблений
План заходів із підвищення рівня пожежної безпеки на 2017 рік.
Управлінням освіти, адміністраціями навчальних закладів вживаються
заходи щодо усунення порушень норм та правил пожежної безпеки, виконання
приписів Держслужби з надзвичайних ситуацій, вишукуються можливості
щодо забезпечення об’єктів необхідною кількістю сертифікованих
вогнегасників, утриманням в робочому стані систем внутрішнього та
зовнішнього водогонів.
Через недостатнє фінансування протипожежних заходів невирішеними
залишаються:
- проведення вогнезахисного просочення дерев’яних конструкцій будівель;
- приведення у робочий стан автоматичної пожежної сигналізації;
- забезпечення згідно з нормами первинними засобами пожежогасіння
(сертифікованими вогнегасниками);
- укомплектування пожежними рукавами та стволами;
- утилізація відпрацьованих ламп денного світла;
- ремонт грозозахисту;
- проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки для
відповідальних працівників навчальних закладів.
З метою залучення школярів до занять фізичною культурою і спортом,
популяризації різних видів спорту, пропаганди здорового способу життя,
готовності школярів до служби у Збройних Силах України управлінням освіти

у 2017 році було організовано та проведено Спартакіаду школярів та
Спартакіаду працівників освіти ЗНЗ м. Рівного.
У міській Спартакіаді школярів у 2017 році взяли участь 34 навчальних
заклади, призерами стали: І місце – ЗЗСО № 28, ІІ місце – ЗЗСО № 23, ІІІ місце
– ЗЗСО № 1. ЗЗСО № 13 взяла участь у всіх видах програми Спартакіади.
У порівнянні з минулим роком зріс якісний рівень участі у Спартакіаді
школярів ЗЗСО № 1, ЗЗСО № № 5, ЗЗСО № 6, ЗЗСО № 9, ЗЗСО № 18, НВК №
19, ЗЗСО № 20, ЗЗСО № 23, РУГ, РГ «Гармонія».
Активну участь у проведенні та суддівстві Спартакіади школярів м.
Рівного брали вчителі фізичної культури таких шкіл: ЗЗСО№№ 1, 3, 8, 9, 11, 18,
23, 24, 25, 27, 28, НВК №№ 2, 12, 17, 19, 26, НВК «Колегіум», РГГ, РУГ.
Успішно школярі м. Рівного беруть участь в обласній Спартакіаді
школярів, упродовж останніх 10-ти років виборюють перші місця.
Рівненські учні беруть активну участь у змаганнях «Шкіряний м’яч» та
«Кубок майбутніх чемпіонів». Перемогу у змаганнях «Кубок майбутніх
чемпіонів» у 2017 році вибороли учні ЗЗСО№ 11.
Доцільно зазначити, що в 2017 навчальному році дошкільні навчальні
заклади брали участь у різних конкурсах та змаганнях.
Дев’ять дошкільних закладів взяли участь у фестивалі «Шашки-64» з
нагоди Міжнародного дня спорту у м. Рівному. І місце виборов ЗДО№ 44, ІІ ЗДО№ 38, ІІІ –ЗДО№ 2.
У фестивалі ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» з нагоди Всесвітнього
Дня здоров’я в м. Рівному, який проводився в дошкільних та загальноосвітніх
закладах, на спортивних майданчиках, в підліткових клубах та інших місцях
перебування населення, І місце посів ЗДО № 32.
У міському конкурсі «Зимова фортеця» в рамках Всеукраїнських
спортивних заходів «Спортивна зима» І місце виборов ЗДО№ 4, ІІ –ЗДО№ 40,
ІІІ - ЗДО № 2, а в обласному етапі цього ж конкурсу І місце здобув ЗДО№ 40.
За результатами міської Спартакіади серед дошкільних закладів в
командному заліку І місце посів ЗДО № 7, ІІ –ЗДО№ 55, ІІІ місце – ЗДО № 3.
При проведенні Міського Дня виклику під час змагань між громадянами
міста І місце посів ЗДО№ 2, ІІ –ЗДО№ 14, ІІІ місце – ЗДО № 50.
Упродовж 2017 року управлінням освіти Рівненського міськвиконкому
організовано та проведено ряд заходів з військово-патріотичного виховання
молоді.
Предмет «Захист Вітчизни» у 2017 році у закладах загальної середньої
освіти м. Рівного вивчався відповідно до Типового навчального плану (1,5 год.
на тиждень). Вивченням предмету було охоплено 2319 учнів 10-11 класів. За
результатами річного оцінювання 95 % школярів мають достатній та високий
рівень навчальних досягнень, що свідчить про високу мотивацію учнівської
молоді до його вивчення.
Заняття проводяться на базі кабінетів, які відповідають вимогам, на
стройовому та спортивному майданчиках. У кабінетах наявна необхідна для
навчання кількість наочних посібників, протигазів, дерев’яних макетів автомата
Калашникова, захисних комплектів. Однак не у всіх кабінетах з предмету
«Захист Вітчизни» матеріально-технічна база відповідає сучасним вимогам.

Протягом року в школах міста проведено роботу, яка спрямована на
військово-патріотичне виховання допризовної молоді. Питання про стан
навчання предмету «Захист Вітчизни», організацію військово-патріотичного
виховання розглядалось на засіданнях педагогічних рад та нарадах при
директору.
Належним чином організовано роботу міського методичного об’єднання
вчителів із предмету «Захист Вітчизни» (керівник Коцур В.Я.): проводяться
засідання методичного об’єднання, семінари-практикуми тощо. Теоретична і
практична ділянка методичної роботи відбувається за участю класних
керівників 10-11 класів, представників батьківської громадської, командування
військових частин.
Уперше для вчителів предмету «Захист Вітчизни» та «Основи медикосанітарної підготовки» успішно проведено 20-годинний курс теоретичних та
практичних занять з тактичної медицини щодо надання допомоги в бойових
умовах за підтримки громадської організації «Рівне-Такмед».
У жовтні 2017 року проведено військово-патріотичний фестиваль пісні та
строю «Червона калина», під час якого учні продемонстрували вміння
проходити строєм та виконували військове вітання і стройову патріотичну
пісню.
Спільно з оперативним командуванням «Захід» 28 лютого та 15
грудня 2017 року в Рівненському Палаці дітей та молоді організовано та
проведено зустріч з офіцерами Національної академії сухопутних військ ім.
Гетьмана Петра Сагайдачного. У ході заходу учнівській молоді представлено
діяльність академії.
З метою активізації роботи з військово-патріотичного виховання молоді,
узагальнення стану допризовної підготовки юнаків в ЗЗСО м. Рівного,
підвищення зацікавленості молоді до служби в Збройних Силах України з 23 по
24 березня 2017 року проведено ІI (міський) етап Всеукраїнської Спартакіади
серед допризовної молоді «Заграва-2017». На першому етапі 23 березня 2017
року на базі військової частини А4240 (батальйон охорони) учні
продемонстрували своє вміння зі стройової підготовки, спорядження магазина
патронами та підтягування на перекладині. На другому етапі 24 березня 2017
року на базі ТСОУ учні змагалися зі стрільби з малокаліберної гвинтівки та
метанні гранати Ф-1 на дальність. Переможцями стали: І місце – ЗЗСО № 23, ІІ
– ЗЗСО № 22, ІІІ – ПМЛ «Елітар».
З метою військово-патріотичного виховання молоді 11 квітня 2017 року
спільно з військовим оперативним командуванням «Захід» проведено екскурсії
у військові частини з оглядом зразків військової техніки та озброєння,
ознайомлення з умовами проходження військової служби та військовомедичної підготовки.
25 квітня 2017 року на Рівненському загальновійськовому полігоні
проведено навчальні стрільби з автомата Калашникова, у яких взяло участь 510
учнів 11-х ЗНЗ м. Рівного.
Збірна команда школярів ЗЗСО № 22 м. Рівного виборола ІІ місце у
Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»),
яка проводилася з 06 по 09 червня 2017 року в с. Олександрія та Рівненському
загальновійськовому полігоні.

У загальному за підсумками 2016-2017 навчального року роботу з
фізкультурно-оздоровчого та військово-патріотичного виховання учнівської
молоді організовано на належному рівні. Усі заходи висвітлені у засобах
масової інформації.
З метою повноцінного проведення вивчення предмета «Захист Вітчизни»
та підготовки молоді до служби у Збройних Силах України клопотати перед
відповідним командуванням про повернення в заклади загальної середньої
освіти військового навчального майна, а саме: навчальні автомати, магазини до
автомата (АК-74), навчальні гранати, протипіхотні та протитанкові міни,
навчальні патрони, РПГ-18 (муха), малокаліберні гвинтівки, шоломи сталеві,
протигази, медичні сумки.
Упродовж 2017 року успішно працювала психологічна служба міста.
З метою підвищення рівня психологічної компетентності учасників
освітнього процесу практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти
були активними учасниками 13 обласних та 43 міських семінарів для різних
категорій педагогічних працівників. У порівнянні з минулим навчальним роком
значно зросли якісні показники соціально-психологічного супроводу даних
семінарів.
Спеціалісти психологічних служб брали активну участь у методичних
заходах своїх навчальних закладів. Так, за 2017
рік психологами та
соціальними педагогами було проведено 700 просвітницьких виступів для
педагогів. Активізувалась просвітницька діяльність працівників психологічних
служб для учнів: проведено 1723 заходи, що на 92 заходи більше, ніж у
минулому навчальному році. Для батьків проведено 916 заходів, з них – 135 у
формі тренінгів, ділових ігор.
Активно сприяла просвітницько-профілактичній роботі група психологів
ЗДО №№ 2, 23, 41, НВК № 37, ЗЗСО №№ 8, 16, 23, 27, вечірньої школи та
соціальних педагогів ЗЗСО №№ 16, 24, НВК № 26, РГ «Гармонія», РГГ, ПМЛ
«Елітар», НРЦ «Особлива дитина». Недостатньо організовано просвітницький
напрямок роботи у практичних психологів ЗДО №№ 46, 52 (у роботі з
батьками), НВК № 14, РЕПЛ, СпШ «Центр надії», соціального педагога РУГ (у
роботі з учнями) та молодих спеціалістів.
З метою покращення психологічної адаптації, мікроклімату в дитячих
колективах та на чисельні запити батьків дітей дошкільного віку до
психологічних служб навчальних закладів та управління освіти, центром ППСР
проведено навчальний семінар-практикум для вихователів-методистів з теми
«Психолого-педагогічний супровід дітей з поведінковими проявами в ДНЗ».
Учасники семінару розглянули форми і методи роботи щодо психологопедагогічної підтримки та шляхи взаємодії педагогів з дітьми із поведінковими
проявами.
Учасники творчої групи соціальних педагогів брали участь у майстер-класі
для соціальних педагогів області, на якому презентували соціальноперетворювальну програму «Я спілкуюсь – я малюю – я живу!» щодо
алгоритму роботи соціального педагога з попередження девіацій у дітей та
підлітків.
Соціальні педагоги та практичні психологи 8-ми закладів загальної
середньої освіти , 19-ти дошкільних закладів пройшли навчання на семінарах

«Малюнок як засіб розвитку дитини», керівник Назаревич В.В., кандидат
психологічних наук, доцент кафедри вікової і педагогічної психології РДГУ, на
яких обговорювали особливості розвитку емоційної сфери дитини.
У 2017 році продовжено роботу щодо проведення консультацій для батьків
(щосереди з 15.00 до 19.00) у дошкільних, загальноосвітніх навчальних
закладах та Центрі практичної психології і соціальної роботи. За цей період
практичними психологами, соціальними педагогами надано 2232 консультації
для батьків. Тематика звернень зі сторони батьків: особистісний розвиток дітей,
труднощі у навчанні, перебіг адаптаційних процесів, взаємостосунки дітей та
дорослих. Надання консультацій у зручний для батьків час сприяло збільшенню
кількості звернень батьків до працівників психологічної служби.
Практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів міста, у
порівнянні з минулим роком, активізували свою діяльність в напрямку
здійснення індивідуальної консультативної роботи з учнями, соціальні педагоги
– з батьками, а практичні психологи дошкільних закладів – у здійсненні
групової корекційної роботи з дітьми.
Продовжує результативно функціонувати міський консультативний пункт
для підлітків-медіаторів та керівників шкільних служб порозуміння
«Особливості впровадження відновних практик у закладах освіти»
(координатор Баранюк С.Л.). У 10 навчальних закладах міста Рівного
продовжують впроваджуватися відновні практики – реалізується програма
«Шкільна медіація», у 4 з них діють Шкільні служби порозуміння (ШМП). У
рамках роботи Шкільних служб порозуміння проведено 23 тематичних Кола, 7
Кіл цінностей, 29 просвітницьких практикумів, 4 діагностичних практикуми, 40
презентацій ШСП, 11 консультацій з використанням відновних практик, 12
медіаційних зустрічей для дітей та дорослих. У І семестрі 2016-2017
навчального року 14 школярів 7-8 класів навчальних закладів міста та один
практичний психолог пройшли навчання з теми «Базові навички медіатора». У
травні 2017 року для підлітків-медіаторів проведено І міський соціальнопсихологічний квест «Секрети медіації». Робота Шкільних служб порозуміння
сприяла гармонізації взаємовідносин між дітьми та дорослими.
З метою формування усвідомленого ставлення учнів до професій
психолого-педагогічного спрямування, виявлення талановитої молоді, здатної
до самоактуалізації, самовдосконалення та творчості, практичні психологи
навчальних закладів здійснюють керівництво науково-дослідних робіт учнів 811 класів МАН у секції «Психологія». Найактивніші учасники МАН – учні
РУГ, НВК № 19. У 2016-2017 навчальному році учениця НВК № 19 Тригубець
Дарина (11 клас) - керівник Кондратюк О.М., гімназистка РУГ Остимчук Аліна
(11 клас) – керівник Баранюк С.Л., посіли ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу захисту науково-дослідних робіт.
Управління освіти сприяє зміцненню матеріальної бази навчальних
закладів.
Для розвитку та покращення матеріальної бази закладів активно
залучаються позабюджетні кошти. За навчальний рік надійшло коштів від
надання в оренду приміщень – 447,6 тис.грн., благодійних (спонсорських)
внесків – 164,4 тис.грн., 130,3 тис.грн. використано на підготовку закладів до
початку нового навчального року.

Протягом 2017 року оприбутковано матеріальних цінностей, придбаних за
батьківські кошти та безкоштовно подарованих на суму 1784,5 тис.грн.
Виплачено за поточний рік стипендій міського голови на 172,7 тис.грн.
На виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень
закладів управління освіти в 2017 році з місцевого бюджету передбачено 23326
тис.грн., що на 4410,3 тис.грн. більше, ніж в 2016 році.
Кошти було спрямовано на:
- виготовлення проектно-кошторисної документації (ЗЗСО №№ 5, 6, 10, 22,
НВК №№ 17, 19, ЗДО №№ 7, 35, 46, 52) – 649,9 тис.грн.;
- реконструкцію приміщення МНВК для відновлення функціонування
дошкільного закладу – 2000,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт покрівлі (ЗЗСО №№ 4, 18, НВК №№ 1, 26, РГ
«Гармонія», «Елітар», РГГ, ЗДО №№ 8, 12, 33, 41, 44, 57) – 5387,4 тис.
грн.;
- заміну віконних блоків ( ЗЗСО №№ 11, 25, 28, НРЦ «Особлива дитина» ,
ЗДО №№ 28, 39, 43) – 2414,4 тис. грн.;
- капітальний ремонт системи тепловодопостачання ( ЗЗСО №№ 9, 13, ЗДО
№ 32) – 1735,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщень ( ЗЗСО №№ 1, 8, 20, НВК №№ 12, 37, РГГ ,
ЗДО №№ 2, 16, 33, 40, 45, 56) – 7352,5 тис. грн.
- реконструкцію покрівлі в КП ДСОК «Електронік – Рівне».
За рік придбано:
- стільці в актову залу ЗЗСО № 28 на суму 78,8 тис.грн.;
- дитячі меблі для відновлення двох дошкільних груп НВК № 1 та НВК №
37 на суму 119,2 тис.грн.;
- дитячі ліжка в ЗДО на суму 97,7 тис.грн.;
- комплекти шкільних парт на суму 243,4 тис.грн.;
- комплекти постільної білизни в ЗДО на суму 300,0 тис.грн.
Було придбано:
- майданчики в ЗДО на суму 300,0 тис.грн.;
- вуличні спортивні тренажери – 500,0 тис.грн.;
- обладнання переможцям конкурсу «Учитель року» – 15,0 тис.грн.
Проведено енергетичний аудит в закладах освіти на суму 127,0 тис.грн.
Відповідно до міської цільової програми «Громадський бюджет у місті
Рівному на 2016 – 2020 роки» виділено кошти:
- 563,7 тис.грн. – для будівництва баскетбольного майданчика в НВК № 19;
- 52,75 тис.грн. – для влаштування дитячого майданчика в РГГ;
- 115,4 тис.грн. – для придбання тренажерно-спортивного сектора в НВК №
19.
У підпорядкуванні управління освіти перебуває санаторно-оздоровчий
комплекс «Електронік-Рівне». На утримання закладу в міжсезонний період та
підготовку до нового оздоровчого сезону з бюджету використано у 2017р. 250,0
тис.грн.
Управління освіти визначило основні завдання та пріоритетні напрями
роботи на 2017-2018 навчальний рік:
- здійснення реформування освітньої галузі згідно з законодавчою та
нормативно-правововою базою;

- реалізацію завдань, визначених Концепцією «Нова українська школа»;
- оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового досвіду
та принципів сталого розвитку;
- виховання і розвиток дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти;
- розширення мережі груп та закладів дошкільної освіти з метою задоволення
соціальних потреб мешканців міста та збільшення відсотка охоплення дітей
дошкільною освітою;
- забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової
загальної освіти;
- створення умов для реалізації пілотного проекту у перших класах ЗОШ № 18;
- забезпечення належних умов для викладання англійської мови з 1 класу та
основ інформатики у 2-4 класах;
- подальше впровадження системи профільного навчання;
- реалізацію нових державних стандартів та навчальних програм загальної
середньої освіти;
- створення умов для якісного доступу до використання інформаційнокомунікаційних технологій;
- подальше формування здоров’язбережувального середовища;
- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі,
особливо предметів гуманітарного спрямування (української філології,
англійської мови);
- продовження створення мультимедійного навчального контенту;
- створення умов для реалізації інклюзивної освіти;
- посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської
молоді, введення уроків християнської етики в 1-11 класах;
- формування умотивованого педагога та учня;
- формування патріота, особистості, інноватора-випускника школи;
- використання педагогіки партнерства в роботі з батьками.

Заступник начальника управління освіти
К.Сичик

Січень
І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
1

2

3

Організаційна робота щодо приведення установчих Положення,
документів згідно Закону України «Про освіту».
статути закладів
освіти
Сприяння у відкритті закладів дошкільної освіти різних Інформація
типів
і форм власності шляхом здійснення
консультативно-методичної роботи.
Активізація роботи консультативних центрів при ЗДО як Інформація

К.Сичик
А.Мазур
В.Бортник
Г.Ремизович
А.Хлищ

локальних осередків з надання консультативної допомоги
батькам з питань влаштування дітей у дошкільні
навчальні заклади. їх соціальної адаптації в умовах
нового дитячого колективу, психолого-педагогічного
супроводу дітей, які не відвідують дошкільні заклади.
Організаційна робота щодо забезпечення закладів освіти Перелік
туристичним спорядженням.
обладнання
Організаційна робота щодо реорганізації ПМПК у Положення
інклюзивно-ресурсний центр.

М.Радько

6

Розробка перспективного плану розвитку мережі ЗЗСО з План
інклюзивним навчанням з урахуванням континенту дітей
з особливими освітніми потребами.

А.Мазур
В.Середюк

7

Створення системи тестування й моніторингу знань учнів Тести
на освітніх веб-сайтах закладів освіти.
Організаційна робота із створення
центру туристсько- Положення

С.Шнайдер

9

Організаційна робота із розширення ДНЗ шляхом Консультація
відкриття додаткових груп на базі ДНЗ № 7.

10

Організаційна робота щодо реорганізації НВК № 1, № 37 в Наказ
ДНЗ.

Відділ
дошкільної
освіти
Г.Ремизович

11

Організаційна робота щодо відновлення функціонування Інформація
раніше закритих дошкільних навчальних закладів №№
17, 26.
Створення веб-сторінки «Інклюзивно-ресурсного центру. Веб-сторінка

4
5

8

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

краєзнавчої роботи та європейської інтеграції на базі ПДМ.

В.Середюк
Р.Майструк

І.Іщук

Відділ
дошкільної
освіти
С.Шнайдер
Р.Майструк
Контроль за здійсненням реєстрації випускників шкіл на За
окремим П.Бабійчук
участь в пробному онлайн-тестувані.
графіком (10.0131.01.2017 р.)
Моніторинг груп здоров”я.
Інформація
А.Хлищ
Аналіз статистичних звітів за 2017 рік по мережі (форма Звіт
Г.Ремизович
№ 85-к) .
А.Хлищ
Проведення моніторингу влаштування дітей в ДНЗ за Аналіз, звіт
Г.Ремизович
електронною чергою. Підготовка звітності.
Проведення моніторингу. Стан організації фізичного Довідка
А.Хлищ
виховання в ДНЗ.
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних Наказ
О.Пасічник
предметів.
Проведення моніторингу. Організація дозвілля дітей під час
канікул, проведення новорічно-різдвяних заходів.
Організаційна робота. Про початок нового року у системі
цивільного захисту населення.
Проведення моніторингу. Ведення документації з охорони
праці та безпеки життєдіяльності, аналіз дитячого та дорослого
травматизму за ІУ квартал 2017 року та за 2017 рік.
Організація та проведення заходів з нагоди Дня пам”яті Героїв
Крут.
Поповнення банку даних дітей, що належать до соціально
вразливих категорій.
Моніторинг за відвідуванням учнями загальної середньої
освіти.
Аналіз стану злочинності та правопорушень в середовищі

Інформація

Л.Грекул

Довідка

М.Радько

Наказ

В.Мацевич

Інформація

Л.Грекул

Банк даних

Л.Грекул

Довідка

В.Полюхович

Інформація

В.Полюхович
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неповнолітніх за підсумками 2017 року.
Укладання перспективної мережі класів і учнів в них на 20182019 н.р..
Звіт з фізичної культури і спорту. Здача державної
статистичної звітності по формі 2-ФК.
Аналіз щодо виконання заходів міської комплексної програми
енергозбереження
• Програми соціально-економічного розвитку
Організація та проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт
та послуг, формування річного плану закупівель.
Підготовка річного звіту бухгалтерії управління освіти за 2017
рік.

Мережа

А.Мазур

Інформація

М.Радько

Інформація

І.Кіруца

Тендерна
І.Кіруца
документація
Управління освіти Г.Ярмольчук

ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням рішення Рівненської міської Інформація
ради № 2792 від 27.04.2017 р. „ Про створення
тимчасово-контрольної комісії щодо вивчення питання із
забезпечення місцями дітей у ЗДО міста.
Контроль за виконанням рішення Рівненської міської Інформація
ради № 2002 від 24.11.2016 р. « Про затвердження
Програми розвитку освіти м.Рівного на 2017 р.р».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № Інформація
599 від 30.09.2016 р. „ Про Програму «Діти Рівненщини»
на 2016-2020 рр».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № Інформація
180 від 11.04.2016 р. „ Про план заходів з реалізації
Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми
на період до 2020 року в Рівненській області».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови Інформація
«Про організацію роботи із забезпечення соціальної
адаптації демобілізованих осіб» № 256 від 21.04.2015 р..
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578 Інформація
від 07.10.2015 р. „ Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».

К.Сичик
Г.Ремизович
К.Сичик
В.Мацевич
Л.Грекул

В.Середюк
І.Кіруца

Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № Інформація
А.Мацевич
299 від 14.06.2012 р. „ Про забезпечення пожежної
безпеки об”єктів з постійним або тимчасовим
перебуванням дітей».
Контроль за виконанням заходів обласної цільової Інформація
В.Середюк
програми «Національний план з реалізації Конвенції про
права інвалідів на період до 2020 року (розпорядження
голови ОДА від 25.09.2013 р. № 518).
Контроль за виконанням наказу управління освіти і науки Інформація
М. Радько
Рівненської ОДА «Про організацію цивільної оборони у
функціональній підсистемі «Освіта і наука України»
регіонального рівня Рівненської області».
Контроль за виконанням доручення голови Рівненської Інформація
А.Мазур
ОДА № 1984-61/7 від 17.07.2007 року щодо організації
навчання у слідчому ізоляторі.
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Організаційна робота щодо реалізації проекту «Схід та Проект
К.Сичик
Захід разом».
Продовження навчання працівників закладів дошкільної Наказ
С.Шнайдер
освіти основам інформаційно –комп”ютерних технологій.
Забезпечення реалізації спільних проектів педагогів, дітей Положення
К.Сичик
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і батьків «Виховуємо патріотів змалку»
Надання організаційно-методичної допомоги закладам
освіти з інклюзивним навчанням в організації освітньовиховного та корекційно-реабілітаційного процесів.
Надання для батьків у визначений час консультації
«Порадьтеся з психологом».
Забезпечення психологічного та соціального супроводу
дітей. що зазнали психотравмувального впливу внаслідок
військових
дій,
надання
соціально-психологічної
допомоги всім учасникам освітнього процесу.
Міжпредметна науково-практична конференція вчителів
суспільно-гуманітарного циклу (історії, географії,
іноземних мов).
Засідання творчої групи вчителів початкових класів
«Розробка компетентнісних завдань.»
Науково-методичний
та
психологічний
супровід
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів
ЗДО, ЗЗСО, ЗПО.
Забезпечення партнерської взаємодії педагогів ДНЗ з
батьками вихованців через використання інтерактивної
форми роботи, інтернет-ресурсів.
Вироблення системи роботи щодо формування здорового
способу життя серед дітей та учнівської молоді
(використання
просвітницько-тренінгових
програм,
гуртково-секційна робота тощо).
Залучення до проведення міських методичних заходів з
позашкільної освіти фахівців-практиків України (народні
майстри, топ-хореографи, спеціалісти з вокалу тощо).
Поповнення відеосторінки на сайті управління освіти про
кращих педагогів міста.
Поповнення електронної бази з питань проведення
діагностики рівня професійної компетентності педагога.
Розширення діапазону впровадження проектних
технологій з кадрами та дітьми.

Рекомендації

Г.Ремизович
Т.Пучко
Р.Майструк

Інформація

Г.Опанасюк

Інформація

Г.Опанасюк

Інформація

Т.Грещук
Ю.Кінжалова

Завдання

Т.Пучко

План КУ
«РММК»

М.Жовтан
методисти

За окремим
планом

Відділ
дошкільної
освіти
І.Іщук
М.Радько

За окремим
планом
За окремим
планом

І.Іщук

Відеосторінка

М.Жовтан

Електронна база

М.Жовтан

Банк даних

Відділ
дошкільної
освіти
М.Жовтан,
методисти
В.Ключник
Л.Лукашук
Міська
атестаційна
комісія
М.Радько
А.Хлищ

Підготовча робота, оформлення матеріалів до обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018».
Забезпечення проходження курсової перепідготовки
педагогічних працівників.
Вивчення роботи вчителів, які атестуються на вищу
категорію та присвоєння педагогічних звань.

Матеріали
конкурсу
Наказ

Організація проведення семінарів-практикумів. Майстеркласів з питань впровадження здоров”язберігаючих
технологій для інструкторів з фізкультури, батьків.
Засідання міської ПМПК.

Програма

Засідання постійно діючого семінару заступників директорів з
навально-виховної роботи початкової школи з теми
«Початкова освіта нової української школи: практика змін».

ІУ. Масові заходи
Традиційна благодійна акція «Добро на Різдво».
Концерт «Різдвяний меридіан» народного художнього

Інформація

За окремим
графіком
План,
рекомендації

Р.Майструк

Положення
Програма

І.Іщук
І.Іщук

Т.Пучко
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колективу ансамблю сучасної пісні «Меридіан».
Традиційне свято «Золотий апельсин» ХХУ.
Міська виставка-конкурс з початкового технічного
моделювання.
Проведення новорічно-різдвяних ранків, розваг.
Фестиваль вуличних вертепів та вуличних музик «Нова
радість стала».
Заходи з нагоди Дня Соборності України.
Заходи з нагоди Дня пам’яті героїв Крут.
Першість міста з волейболу серед збірних команд
працівників ЗНЗ. Турнір пам’яті В.Ковтуна.
Міський заочний конкурс «Космічні фантазії».

Програма
Наказ

І.Іщук
І.Іщук

Наказ, сценарій
Положення

Л.Грекул
Л.Грекул

Рекомендації
Рекомендації
Наказ

К.Сичик
Л.Грекул
М.Радько

Наказ

І.Іщук

Лютий
І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
1.

Оформлення щорічної оцінки виконання посадовими особами Оцінка
місцевого самоврядування посадових обов”язків та завдань за
2017 рік.

2

Надання правової допомоги посадовим особам місцевого Декларації
самоврядування з питання декларування за 2017 рік.
Організаційна робота щодо приведення установчих документів Наказ
згідно Закону України «Про освіту».
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Організаційна робота щодо внесення змін в мережу груп ДНЗ Наказ
№№ 55, 57 шляхом перепрофілювання частини ясельних груп
на дошкільні.
Сприяння у відкритті дошкільних закладів різних типів і форм Консультація
власності шляхом надавання консультативно-методичної
допомоги.
Організаційна робота щодо забезпечення оснащенням Пропозиції
спортивних та ігрових майданчиків сучасним обладнанням.
Забезпечення медичних кабінетів медикаментами та медичним За окремим планом
обладнанням.
Організаційна робота з відновлення функціонування басейнів Інформація
ДНЗ №№ 35, 56.

9

Сприяння зміцненню навчально-матеріальної бази в школах, За окремим планом
які впроваджують науково-педагогічні проекти.

10

Проведення моніторингу охоплення дітей з особливими Інформація
освітніми потребами індивідуальним навчанням.
Організаційна робота з відновлення функціонування ДНЗ № Заходи Програми
17.
розвитку
дошкільної освіти

11

12
13.
14
15

Організація атестації у формі екстернату.
Моніторинг за організацією гурткової роботи у закладах
загальної середньої освіти.
Поновлення статистичних даних про охоплення учнів
позашкільною освітою.
Організація комплектування слухачами територіальних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів навчальнометодичного центру цивільного захисту і безпеки
життєдіяльності.

О.Палей.
працівники
управління
освіти
К.Морозова
К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович
Відділ
дошкільної
освіти
Відділ
дошкільної
освіти
М.Радько
В.Мацевич
А.Хлищ
Відділ
дошкільної
освіти
І.Кіруца,
організаційноінспекторський
відділ
В.Середюк
Г.Ремизович
А Хлищ

Інформація
Довідка

А.Мазур
Л.Грекул

Інформація

Л.Грекул

Наказ

М.Радько

16

Моніторинг за ходом атестації педагогічних працівників у Довідка
навчальних закладах.

17

Моніторинг за наповнюваністю та фактичним відвідуванням
дітьми груп дошкільних закладів.
Аналіз наповнення веб-сайтів ДНЗ.

18
19
20

Міський етап Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії».
Контроль за участю призерів І етапу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницких робіт МАН.

1

Контроль за наказом МОН № 1475 від 13.11.2017 р. «Про
затвердження плану підготовки проектів нормативно-правових
актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України
«Про освіту».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 75 від
14.02.2017 р. «Про обласну Програму енергоефективності» на
період до 2020 року».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 182
від 11.04.2016 р. «Про план заходів щодо реалізації
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки
ООН 1325 «Жінка, мир, безпека» на період до 2020 р.».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови №
256-р від 21.04.2015 р. «Про організацію роботи із
забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578-р
від 07.10.2015 р. «Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».
Контроль за виконанням наказу МОН, МОЗ України від
29.09.2014 р. № 1/9 – 500/№0401.16/28103 «Щодо вирішення
окремих питань про зарахування
до дошкільних
та
загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні
обов»язкові профілактичні щеплення».
Контроль за виконанням методичних рекомендацій МОН
(додаток до листа від 16.08.2010 р. №1/9-563) «Фізичний
розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».
Контроль за виконанням доручення голови ОДА від 29.06.2011
№235/01-60/11 «Про забезпечення реалізації прав і законних
інтересів релігійних організацій, сприяння встановленню
відносин взаємної релігійної та світоглядної терпимості й
поваги між громадянами».
Контроль за виконанням листа МОН України від 27.09.2010
року № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми
п»ятирічного віку».

Наказ
Інформація,
презентація
Наказ
Наказ

Міська
атестаційна
комісія
Г.Ремизович
С.Шнайдер
Н.Будько
Т.Крівцова

ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
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1

2

3

4

Інформація

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович
І.Кіруца

Інформація

А.Мазур

Інформація

В.Середюк

Інформація

А.Мазур

Інформація

Г.Ремизович

Інформація

А.Хлищ

Інформація

Л.Грекул

Інформація

Г.Ремизович

Інформація

ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Засідання колегії управління освіти з теми «STEM-орієн- План, ухвала
А.Мазур
тований підхід до вивчення природничо-математичних
В.Мацевич
дисциплін в умовах нової школи».
Науково-методичний та психологічний супровід
План КУ
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів
«РММК»
Методисти КУ
ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
Організація співробітництва з навчальними закладами –
За окремим
Ю.Кінжалова
партнерами зарубіжних країн (проведення обмінів
планом
С.Кульчинськ
делегаціями педагогів та учнів, спільних конференцій,
ий
семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів тощо).
Реалізація проекту «Методичний тревелінг» (обмін
Проект
М.Жовтан
досвідом з педагогами інших районів, областей, міст
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6
7
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України).
Оновлення банку інноваційних технологій з метою
реалізації проекту «Формування інноваційного освітнього
простору м. Рівного».
Міський конкурс-ярмарок педагогічної творчості.
Участь в обласному етапі конкурсу «Учитель року –
2018».
Проведення інструктивно-методичних нарад директорів,
їх заступників, завідувачок ДНЗ.
Організація проходження курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Вивчення системи роботи учителів, які атестуються.
Інструктивна нарада з працівниками бухгалтерської
служби управління освіти.
Нарада заступників з господарської частини та
завідувачів господарством закладів освіти за підсумками
щорічної інвентаризації.
Надання консультації для батьків у визначений час
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах та
ЦППСР управління освіти.
Засідання міського консультативного пункту підлітківмедіаторів та керівників Шкільних служб порозуміння.
Засідання міської ПМПК.

Банк технологій

М.Жовтан
І.Іщук

Наказ
Програма,
матеріали
План, протокольні
доручення

М.Жовтан
М.Жовтан

Наказ

В.Харковець
К.Сичик
І.Кіруца
Г.Ремизович
В.Ключник

Інформація

Міська
атестаційна
комісія
Управління освіти І.Кіруца
Г.Ярмольчук
Управління освіти І.Кіруца
Г.Ярмольчук
Г.Мазурак
Консультації
Г.Опанасюк
Програма

Г.Опанасюк

За окремим
планом

Р.Майструк

ІУ. Масові заходи
1
2
3
4
5
6
7

Міський конкурс з хореографії.
Положення
І.Іщук
Міський турнір з великих екологічних ігор
Наказ
І.Іщук
«Конструктор нової цивілізації».
Міський конкурс для учнів 9-11 класів «Юна
Наказ
В.Ключник
вишивальниця».
Міська виставка з початкового технічного
Положення
І.Іщук
моделювання.
Конкурс читців-декламаторів і юних поетів «В сім’ї
Наказ
Г.Коломис
вольній, новій», присвячений Шевченківським дням.
Першість міста з волейболу серед збірних команд
Наказ
М.Радько
школярів.
Участь збірної команди школярів м. Рівного в
Наказ
М.Радько
обласних змаганнях з баскетболу.
Березень
І.Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.

1

Організаційна робота щодо приведення установчих документів Наказ
згідно Закону України «Про освіту».

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович

2

Організація та проведення засідання Ак ІІ рівня з питання Атестація
атестації
методистів
КУ
«Рівненський
міський методистів
методичний кабінет». Ознайомлення з характеристиками
керівних кадрів, педагогічних працівників закладів
охорони здоров”я у 2017/2018н.р.
Організаційна робота щодо розширення мережі Наказ
спеціальних (логопедичних) та інклюзивних груп дітей з

В.Харковець
О.Палей

3

Г.Ремизович

4
5
6
7
8
9
10
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особливими освітніми потребами в ЗДО № 7 (логопедичні
групи), №№ 50, 57, НВК № 12 (інклюзивні групи).
Організаційна робота із забезпечення комп”ютерною За окремим
технікою бібліотек навчальних закладів.
планом
Контроль за здійсненням реєстрації одинадцятикласників За окремим планом
(06.03-17.03.2017р.)
на участь в основній сесії ЗНО.
Моніторинг за проведенням атестації педагогічних Довідка
працівників у навчальних закладах.
Моніторинг
за
наповнюваністю
та
фактичним Інформація
відвідуванням дітьми груп ДНЗ.
Моніторинг щодо дотримання режиму роботи ГПД.
Довідка
Моніторинг щодо стану злочинності та правопорушень Довідка
серед учнівської молоді.
Зняття залишків продуктів харчування в дошкільних Дошкільні
навчальних закладах.
навчальні заклади
Нарада комірників дошкільних навчальних закладів з Дошкільні
питань обліку та використання продуктів харчування.
навчальні заклади
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.

М.Жовтан
Н.Волянська
П.Бабійчук
Міська атестаційна комісія
Г.Ремизович
В.Середюк
В.Полюхович
Г.Ярмольчук
Г.Ярмольчук

Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 149 Інформація
від 17.03.2017 р.
„Про обласну Програму
створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з
інвалідністю на 2017-2021 рр».
Контроль за наказом МОН № 1475 від 13.11.2017 р. «Про
затвердження плану підготовки проектів нормативно-правових Інформація
актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України
«Про освіту».
Контроль
за
виконанням
інструктивно-методичних Інформація
рекомендацій МОН України від 13.06.2017 р. № 1/9-322 «Щодо
організації роботи в дошкільних навчальних закладах у
2017/2018н.р.».

В.Середюк

4

Контроль за виконанням рішення обласної ради № 199 Інформація
від 17.06.2016 р. «Про план заходів щодо реалізації
національного плану дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2020 р. в
Рівненській області.

А.Мазур

5

Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 159 Інформація
від 27.03.2015 р. „Про організацію роботи із забезпечення
соціальної адаптації мобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578 Інформація
від 07.10.2015 р. „Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».

В.Середюк
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1

2

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович
Г.Ремизович

А.Мазур

Контроль за
виконанням «Інструкції з організації Інформація
Г.Ремизович
охорони життя і здоров”я дітей у дошкільних навчальних
А.Хлищ
закладах», затвердженої наказом МОН України від
28.10.2010 р. № 985.
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Інструктивно-методична нарада директорів ЗДО з теми План, протокольні Г.Ремизович
«Організація навчально-виховного процесу в ЗДО. Аналіз доручення
орієнтованого розподілу занять відповідно до наказу
МОН України від 20.04.2015 р. № 446 «Про затвердження
гранично допустимого навчального навантаження на
дитину у ЗДО різних типів форм власності».
Участь у всеукраїнських конкурсах, висвітлення на Матеріали, згідно Відділ
освітньому порталі «Пед Преса» та інтернет-порталі умов конкурсу
дошкільної
рейтингу освітніх навчальних закладів України.
освіти

3

4

5

6
7

8
9

10
11

1

Семінар для директорів закладів загальної середньої Програма,
освіти з теми «Створення нових моделей розвитку рекомендації
закладів освіти».
Організаційна робота щодо проведення спільних навчально- План, програма

М.Жовтан

Надання консультації для батьків у визначений час
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах та
ЦППСР управління освіти.
Засідання міського консультативного пункту керівників
шкільних служб порозуміння.
Науково-методичний
та
психологічний
супровід
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів
ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
Інформаційно-методична нарада відповідальних за ЗНО.
Інструктивно-методичні наради директорів та їх
заступників, завідувачів ДНЗ.

Консультації

ЦППСР

План,
рекомендації
План КУ
«РММК»

Г.Опанасюк

методичних заходів учителів фізичної культури, Захисту
Вітчизни, Основ здоров’я та профільних гуртків, спрямованих
на формування здоров`язбережувального простору міста.

І.Іщук

М.Жовтан
Методисти КУ
«РММК»
Рекомендації
П.Бабійчук
План, протокольні В.Харковець
доручення
К.Сичик
А.Мазур
Г.Ремизович
Наказ
М.Жовтан

Участь в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної
творчості.
Засідання постійно діючого семінару заступників Програма,
директорів з виховної роботи з теми «Створення рекомендації
ефективної моделі організації виховного процесу у
формуванні компетентного випускника закладу освіти».
ІУ. Масові заходи
Природоохоронні акції: «День Землі», «День довкілля», «До
Положення

Н.Будько

Н.Букша

чистих джерел», «Діти за гуманне ставлення до тварин».
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Міська виставка-конкурс «Воскресни, писанко!»
Всеукраїнський тиждень дитячого читання.
Загальноміська екологічна гра «Коли в місті не стало
води».
Дні німецької культури «Україна, Німеччина -діалог
культур».
Міські змагання з судомодельного спорту.
Міська виставка-конкурс «Наш пошук: творчість-тобі,
Україно!»
II етап міської олімпіади «КРОК» з української мови та
літератури, математики для учнів 5-6 класів.
Першість міста з міні-футболу серед збірних команд
вчителів ЗНЗ.
Міський конкурс юних екскурсоводів-краєзнавців.

Наказ
Наказ
Положення

І.Іщук
Н.Волянська
І.Іщук

Програма

Ю.Кінжалова

Наказ
Наказ

І.Іщук
1.Іщук

Наказ
Наказ

Г.Коломис
Л.Гуменюк
М.Радько

Наказ

Н.Будько

Квітень
1

2
3

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Організація та проведення засідань АК ІІ рівня з питання Атестаційні
В.Харковець
атестації керівних кадрів та педагогічних працівників матеріали,
К.Сичик
закладів загальної середньої освіти, дошкільної та бюлетені
для О.Палей
позашкільної освіти
голосування
Вивчення питання щодо організації освітньої діяльності у Довідка
Г.Ремизович
групі з короткотривалим перебуванням в ПДМ.
Проведення моніторингу щодо створення безпечних умов Довідка
Г.Ремизович
життєдіяльності дітей в ЗДО.
А.Хлищ

4

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
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Моніторинг виконання програми «Національного
виховання молоді Рівненщини на 2008-2020 роки» щодо
формування демократичного правового простору та
позитивного мікроклімату.
Організаційна робота щодо відкриття додаткових груп в
ДНЗ № 44.
Організаційна робота із придбання комп"ютерної техніки
та програмного забезпечення для кабінетів інформатики
початкової школи.
Здійснення консультативної допомоги батькам через
інтернет-сторінки психологічної служби на сайтах освіти.
Оновлення матеріальної технічної бази міського
методичного кабінету психологічної служби.
Поповнення банку інноваційних освітніх технологій з
метою реалізації проекту, формування інноваційного
освітнього простору м.Рівного.
Організаційна
робота
щодо
проходження
одинадцятикласниками пробного онлайн-тестування.
Засідання міської психолого-медико-педагогічної комісії.
Проведення у навчальних закладах міста Дня цивільного
захисту.
Проведення моніторингу. Програмно-методичне забезпечення організації гурткової роботи.
Огляд готовності КП ДСОК «Електронік-Рівне» до
початку оздоровчого сезону.
Моніторинг з ведення документації з охорони праці та
безпеки життєдіяльності, аналіз дитячого та дорослого
травматизму за І квартал 2017 р..
Засідання комісії з питань нагородження, відзначення
працівників закладів освіти.
Сприяння в організації та проведенні благодійних
заходів у рамках двомісячника «Співучасть у долі
дитини».
Участь в обласній олімпіаді «Юне обдарування».

Довідка

Л.Грекул

Наказ

Г.Ремизович

За окремим планом І.Кіруца
А.Мазур
Консультації

С.Шнайдер
ЦППСР
За окремим планом М.Жовтан
Г.Ярмольчук
Банк технологій
М.Жовтан
І.Іщук
За
окремим П.Бабійчук
графіком
План засідання
Р.Майструк
Наказ
М.Радько
Довідка

Довідка

Г.Ремизович
А.Хлищ
І.Кіруца
Г.Ярмольчук
В.Мацевич

Інформація

О.Палей

Наказ,
рекомендації

Л.Грекул

Наказ

В.Середюк
Т.Пучко

Інформація

ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
1

2

3

4

5

Контроль за виконанням рішення виконкому Рівненської
міської ради № 29 від 17.03.2017 року ««Про створення умов
для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді в навчальних закладах м.Рівного».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови №
118 – р від 07.01.2017 року «Про Порядок забезпечення
режиму секретності та охорони інформації, що є власністю
держави, під час прийому іноземних делегацій.
Контроль за виконанням наказу МОН України № 1475 від
17.11.2017 р. «Про затвердження плану підготовки проектів
нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України «Про освіту».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови №
358 – р від 05.05.2016 року «Про затвердження плану заходів
з реалізації у м.Рівному Комплексної державної програми
щодо підтримки, соціальної адаптації громадян, які
переселилися з тимчасово окупованої території».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 130
від 21.03.2016 року ««Про план заходів з реалізації

Інформація

Л.Грекул

Інформація

О.Палей

Інформація

К.Сичик

Інформація

А.Мазур

Інформація

Л.Грекул
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1

2

3

4
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національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020
року у Рівненській області».
Контроль за виконанням наказу управління освіти і науки за №
690 від04.11.2016 р.»Про посилення контролю за охопленням
навчанням дітей і підлітків шкільного віку».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 159
від 27.03.2015 року «Про організацію роботи і забезпечення
соціальної адаптації мобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578
від 07.10.2015 року «Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».
Контроль за виконанням доручення ОДА № 9401-60/12 від
189.03.2012
року «Щодо запобігання виникнення пожеж,
попередження травм і загибелі дітей під час пожеж».
Контроль за виконанням доручення ОДА за № 145/01-60/13
від 12.06.2013 року «Щодо подання звіту про проведення
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».
Контроль за виконанням доручення ОДА за вих. № 6116/0/0137\12 від 13.09.2012 року «Про затвердження Порядку
взаємодії суб”єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 69 від
20.02.2012 року «Про запобігання порушення у процесі
закупівель продуктів харчування за бюджетні кошти» № 69 від
20.02.2012 р..
Контроль за виконанням наказу управління освіти і науки №
539 від 27.08.2013 р. «Про стан та перспективи розвитку
учнівського самоврядування в області».
Контроль за виконанням доручення голови ОДА № 120/0160/13 від 21.05.2013 р. «Щодо створення сприятливих умов
для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища
сімей з дітьми».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 42 від
09.02.2008 р. „Про обласну програму національного виховання
учнівської молоді на 2008-2020 роки».
Контроль за виконанням листа МОН України від 19.08.2011 №
1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки» в
ДНЗ».

Засідання
колегії
управління
освіти
з
теми
«Демократичне врядування в навчальному закладі –
основа конкурентоспроможності випускника».
Вивчення питання щодо впровадження в освітній процес
заходів, схвалених колегією управління освіти з теми
«Формування духовно-моральних цінностей особистості
через впровадження виховних моделей нової української
школи».
Науково-методичний
та
психологічний
супровід
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів
закладів освіти.
Нарада заступників з господарської роботи та завгоспів з
питань списання матеріальних цінностей, організації
ремонтних робіт та підготовки до нового навчального
року.
Забезпечення
проходження
курсової
підготовки
педагогічними працівниками.
Поновлення банку даних про кількість дітей, які

Інформація

А.Мазур

Інформація

В.Середюк

Інформація

Л.Остапчук

Інформація

В.Мацевич

Звіт

І.Кіруца
В.Полюхович

Інформація

Т.Грекул

Інформація

І.Кіруца

Інформація

Л.Грекул

Інформація

А.Мазур
Г.Ремизович

Інформація

Л.Грекул

Інформація

Г.Ремизович
А.Хлищ

План,
ухвала

К.Сичик
М.Жовтан

Інформація

Л.Грекул

План КУ «РММК»

М.Жовтан
Методисти
КУ «РММК»
І.Кіруца
Г.Ярмольчук
Г.Мазурак
Інженери
В.Ключник
Л.Лукашук
Р.Майструк

Управління освіти

Наказ
Інформація

7
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потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку з метою надання пропозицій щодо створення
належних умов та вжиття заходів для реалізації права
таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості
та різноманітності.
Організаційна робота щодо випуску фотоальбомів
«Рівненські таланти. Учнівська еліта».
Організація та проведення зустрічей працівників
управління освіти з працівниками навчальних закладів,
головами батьківських комітетів.
Аналіз результатів впровадження відновних практик та
шкільних служб порозуміння у навчальних закладах.
Надання консультації для батьків у визначений час
«Порадьтеся з психологом» у закладах та ЦППСР
управління освіти.
Засідання міської ПМПК.
Засідання постійно діючого семінару для заступників
директорів з навчально-виховної роботи з теми
«Методичний аспект реалізації Концепції нової
української школи».
ІУ. Масові заходи
Благодійний концерт «Великодні дзвони».
Загальноміська звітно-виборна конференція лідерів
учнівського самоврядування.
Організація екскурсії юнаків
11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у військову частину
Першість
міста
зі
спортивного
туризму
та
орієнтування серед учнів ЗНЗ.
Міський
конкурс
дружин
юних
пожежних
рятувальників (ДЮП).
Міський конкурс юних інспекторів руху (ЮІР).
Участь збірної команди школярів м. Рівного в
обласних змаганнях з волейболу.
Олімпіада серед учнів 1-4 класів «Юне обдарування».
Міські змагання «Старти надій».
Першість міста з легкоатлетичного кросу серед збірних
команд школярів.
Участь збірної команди школярів м. Рівного в
обласних змаганнях з легкоатлетичного кросу.
Міський конкурс штучних гніздівель «Пташина
оселя».
Міська виставка-конкурс з декоративно-ужиткового
мистецтва «Знай і люби свій край».
Загальноміська гра - змагання «Весняний переліт».
Участь
у
міжнародному
природничому
інтерактивному конкурсі «Колосок весняний-2018».
Міський фестиваль «Молодь обирає здоров'я».
Міський фестиваль-конкурс «Юні знавці зарубіжної
літератури».
Конкурс юних знавців англійської мови «Юне
обдарування».
Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та
комп'ютерної вправності «Бобер».
Участь у Міжнародному математичному конкурсі

Фотоальбоми

О.Пасічник
Г.Ярмольчук
За окремим планом К.Сичик
Аналіз

ЦППСР

Консультації

Г.Опанасюк

План проведення
Програма,
рекомендації

Р.Майструк
М.Жовтан

Наказ, сценарій
План, ухвала

Л.Грекул
Л.Грекул

Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

В.Мацевич

Наказ
Наказ

В.Мацевич
М.Радько

Наказ
Наказ
Наказ

В.Середюк
Т.Пучко
М.Радько
М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

І.Іщук

Положення

І.Іщук

Наказ
Положення

І.Іщук
І.Іщук

Положення
Наказ

І.Іщук
Г.Коломис

Наказ
Положення

Ю.Кінжалова
Л.Грекул
Л.Гуменюк

Положення

Л.Гуменюк

21
22
23

«Кенгуру».
Участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі
«Левеня».
Організація та проведення навчально-польових зборів
учнів 10-х класів на рівненському загальновійськовому
полігоні.
Проведення конкурсу «Охорона праці очима дітей».

Положення

В.Ключник

Наказ

В.Мацевич

Наказ

В.Мацевич

Травень
І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
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Підготовка нагородних документів на засідання нагородної
комісії управління освіти за результатами
атестації у
2017\2018 н.р. з нагоди державних, галузевих свят.
Аналіз комплектації груп закладів дошкільної освіти.
Порівняльний аналіз виконання норм харчування.
Аналіз охоплення різними формами здобуття дошкільної
освіти дітей, які не відвідують ЗДО,
Проведення моніторингу щодо організації харчування.
Моніторингове дослідження стану впровадження Базового
компоненту дошкільної освіти.
Проведення щорічного моніторингу стану виховної роботи з
дітьми в закладах освіти.
Аналіз роботи консультативних центрів
при ДНЗ як
локальних осередків з надання консультативної допомоги
батькам з питань влаштування дітей в ДНЗ, їх соціальної
адаптації в умовах дитячого колективу, психологопедагогічного супроводу дітей, які не відвідують дошкільні
заклади.
Організаційна робота щодо розширення мережі літніх мовних
таборів з вивченням іноземних мов.
Організаційна робота щодо створення сучасних шкільних
комбінованих майстерень трудового навчання.
Надання консультативної допомоги батькам дітей навчальних
закладів.
Проведення державної підсумкової атестації у 4 класах.

Нагородні
документи

О.Палей

Інформація
Аналіз
Аналіз

Г.Ремизович
Г.Ремизович
А.Хлищ

Інформація
Опитування,
анкетування
Інформація

А.Хлищ
Г.Ремизович
А.Хлищ
Л.Грекул
Н.Будько
Відділ
дошкільної
освіти, ЦППСР

Організаційна робота над створенням умов для відпочинку
дітей у закладах відпочинку, що функціонуватимуть на базі
ЗНЗ.
Проведення заходів двомісячника «Співучасть у долі дитини».
Відбір, реєстрація та направлення на навчання і проходження
сертифікації персоналу пунктів основного тестування.
Перевірка готовності КП ДСОК «Електронік-Рівне» до
оздоровчого сезону.

Наказ

М.Жовтан
Ю.Кінжалова
К.Сичик
В.Ключник
ЦППСР
Г.Опанасюк
А.Мазур
В.Середюк
В.Полюхович

Наказ
Наказ

Л.Грекул
П.Бабійчук

Аналіз

Інформація
За окремим планом
Консультація
Наказ

КП
ДСОК К.Сичик
«Електронік-Рівне»
І.Кіруца
Г.Ярмольчук

ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
1
2

3
4

Контроль за виконанням рішення Рівненської міської ради №
3276 від 14.09.2017 р. «Про внесення змін до Програми
розвитку КП ДСОК «Електронік-Рівне» на період до 2019 р.».
Контроль за виконанням наказу МОН України № 1475
13.11.2017 р. “Про затвердження Плану підготовки проектів
нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України «Про освіту».
Контроль за виконанням рішення Рівненської міської ради №
2029 від 06.12.2016 р. «Про затвердження міської Програми
підтримки молоді на 2017-2021 рр.».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови №
256-р від 21.04.2015 року «Про організацію роботи із

Інформація

І.Кіруца

Інформація

К.Сичик

Інформація

Л.Грекул

Інформація

В.Середюк
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забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578
від 07.10.2015 р. «Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».
Контроль за виконанням листа МОН України від 06.11.2015 р.
№ 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого
дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі».
Контроль за виконанням листа управління освіти і науки
№4476-076/01-013 від 01.10.2010 р. «Щодо удосконалення
профілактичної роботи в учнівському середовищі з
формування здорового способу життя».
Контроль за виконанням наказу управління освіти і науки від
28.09.2010р. № 521 “Про забезпечення охоплення дошкільною
освітою дітей старшого дошкільного віку».

Інформація

Л.Остапчук

Інформація

Г.Ремизович
А.Хлищ

Інформація

Л.Грекул

Аналіз, інформація

Г.Ремизович
А.Хлищ

ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Організація та проведення засідання постійно-діючого
Рекомендації
Г.Ремизович
семінару для сестер медичних ЗДО з питання організації
харчування дітей. Майстер клас «Технологія приготування страв».
Науково-методичний та психологічний супровід
План КУ «РММК» М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів
Методисти
закладів освіти.
КУ «РММК»
Організація та проведення заходів з нагоди Дня
Рекомендації
Л.Грекул
слов’янської писемності і культури.
Організація та проведення заходів до Дня перепоховання
Заходи
К.Сичик
Т.Шевченка.
М.Жовтан
Г.Коломис
Проведення інструктивно-методичних нарад директорів,
Протокольні
В.Харковець
їх заступників.
доручення
К.Сичик
І.Кіруца
Г.Ремизович
Інструктивна нарада бухгалтерів самостійних установ.
Управління освіти І.Кіруца
Г.Ярмольчук
Надання консультацій для батьків у визначений час
Згідно з графіком
Г.Опанасюк
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах та
ЦППСР.
Засідання постійно-діючого психолого-педагогічного
План проведення, Г.Опанасюк,
семінару з питання організації роботи з дітьми з
рекомендації
відділ
поведінковими проявами.
дошкільної
освіти
ІУ. Масові заходи
Міський військово-спортивний юнацький збір
Наказ
М. Радько
«Заграва».
Участь в обласних змаганнях із спортивного туризму в
Наказ
М.Радько
залік обласної Спартакіади школярів.
Участь в обласному зльоті юних туристівНаказ
М.Радько
краєзнавців.
Навчальні стрільби з автомата Калашникова юнаками
Наказ
М.Радько
11-х класів ЗНЗ.
Першість міста із спортивного туризму та
Наказ
М.Радько
спортивного орієнтування серед працівників освіти.
М.Радько
Участь в обласному зборі випробуванні «Юний
Наказ
В.Мацевич
рятувальник».
Участь збірних команд школярів м. Рівного в обласних
Положення
М.Радько
змаганнях з легкої атлетики серед учнів 1997, 1998 року

9

народження.
Участь команди школярів м. Рівного в обласних
змаганнях «Старти надій».
Міський конкурс «Європейська олімпіада».

10

Дні Європи у закладах освіти.

Наказ

11

Фестиваль шкільних євроклубів.

Наказ

12

Проведення Єдиного дня з електробезпеки.

Наказ

8

Наказ

М.Радько

Наказ

Ю.Кінжалова
С.Кульчинськ
ий
Ю.Кінжалова
С.Кульчинськ
ий
Ю.Кінжалова
С.Кульчинськ
ий
В.Мацевич

Червень
1

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Проведення творчих звітів керівників навчальних Звіт
закладів перед батьківською громадськістю.

К.Сичик
А.Мазур
Г.Ремизович
Н.Будько

2

Переобладнання експозицій музеїв історії шкіл з Інформація
обов”язковим оформленням вітрин, стендів героїчної
боротьби українських воїнів в АТО.

3

Надання консультативної допомоги батькам дітей навчальних Консультація
закладів.

ЦППСР,
Г.Опанасюк

4

Моніторингове
дослідження
стану впровадження Опитування,
Базового компоненту дошкільної освіти.
анкетування
Організація роботи та оздоровлення дітей у літній період. Інформація, звіт

Г.Ремизович
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1

Моніторинг за проведенням державної підсумкової Довідка
атестації у 9-х, 11-х класах у формі ЗНО та організованим
завершенням 2017-2018 н.р..
Вивчення питання щодо достовірності виставлення Довідка
оцінок у додатки до свідоцтв, атестатів.
Моніторинг за роботою пришкільних закладів від- Наказ
починку, проведення огляду-конкурсу на кращу
організацію виховної роботи у закладах відпочинку.
Організаційна робота щодо надання допомоги ви- Рекомендації,
пускникам із числа дітей, що належать до соціально подання
вразливих категорій, сприяння їх подальшому навчанню
та працевлаштуванню.
Зняття залишків продуктів харчування в дошкільних Дошкільні
навчальних закладах.
навчальні заклади
Поповнення електронної платформи для поширення За окремим планом
електронних підручників і навчальних курсів для усіх
класів загальноосвітньої школи.
Створення системи тестування і моніторингу знань учнів За окремим планом
на освітніх веб-сайтах закладів освіти.
Моніторинг стану ведення військового обліку у закладах За окремим планом
загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної
освіти.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням наказу МОН України № 1475
Інформація
від 13.11.2017 року «Про затвердження плану підготовки
проектів нормативно-правових актів необхідних для

Г.Ремизович
А.Хлищ
А. Мазур
Прац.орг.інспек.
відділу
В.Полюхович
Л.Грекул

Г.Ярмольчук
С.Шнайдер
С.Шнайдер
О.Палей
М.Радько
К.Сичик
І.Кіруца

2

забезпечення реалізації Закону України «Про освіту».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА №
149 від 17.03.2017 р. «Про обласну Програму створення
безперешкодного життєвого середовища для дітей з
інвалідністю на 2017-2021 роки».

Інформація

В.Середюк

Контроль за виконанням наказу № 300 від 23.05.2016 р. «Про Інформація
затвердження заходів з реалізації Державної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 р.».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови № Інформація
256-р від 21.04.2015 року «Про організацію роботи із
забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578 Інформація
від 07.10.2015 р. «Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».

А.Мазур

6

Контроль за виконанням листа МОН України від
12.10.2015 року № 1/9 - 487 «Щодо організації діяльності
інклюзивних груп у ДНЗ».

Г.Ремизович
А.Хлищ

7

Про хід виконання рішення Рівненської ради № 3644 від Інформація
26.12.2013 року «Про затвердження Програми розвитку
велоінфаструктури в м.Рівному на 2014-2019 рр.»

8

Контроль за виконанням делегованих повноважень за І
Інформація
А.Мазур
півріччя 2018 року.
Оперативне інформування про завершення 2017-2018 н.р. Інформація
А.Мазур
та стан підготовки до 2018-2019 н.р..
Контроль за виконанням доручення голови ОДА «Про
Інформація
А.Мазур
модернізацію дитячих спортмайданчиків» №5460/0/01Г.Ремизович
37/23 від 08.08.2013 р..
Контроль за виконанням інструктивно-методичних
Звіт
Г.Ремизович
рекомендацій (додаток до листа МОНмолодьспорту
А.Хлищ
України від 28.05.2012 р. № 1/9-413 «Про організацію
фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ у літній період».
Контроль за виконанням інструктивно-методичних
Звіт
Г.Ремизович
рекомендацій (додаток до листа МОНмолодьспорту
А.Хлищ
України від 16.03.2012 р. № 1/9-198 «Організація роботи
в ДНЗ у літній період».
Про виконання розпорядження голови ОДА «Про
Інформація
В.Серед юк
фізкультурно-оздоровчу діяльність стосовно дітей та
молоді з вадами розумового розвитку» (№ 248 від
18.06.2010 р.).
Контроль за виконанням плану заходів ОДА щодо
Інформація
Л.Грекул
виконання розпорядження Президента України від
11.06.2007 року № 119/2007 «Про заходи щодо захисту
дітей, батьки яких загинули під час виконання службових
обов”язків» (№ 4096/2/02-01/7 від 26.06.2007 року).
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Здійснення консультативно-методичної роботи щодо
Консультації
М.Жовтан
забезпечення у закладах освіти функціонування
методисти
внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Консультативно-методична робота щодо розробки
Консультації
М.Жовтан
освітньої програми у закладах освіти.
методисти
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Організаційна робота щодо підведення підсумків
проведення дослідно-експериментальної роботи на базі
ЗДО №№ 44, 50, 56 відповідно до положення про

Інформація

Узагальненні
матеріали

В.Середюк
А.Мазур

М.Радько

Г.Ремизович,
ке-рівники
ЗДО, нау-

навчально-науковий виробничий комплекс «Прогрес» у
складі РДГУ та ДНЗ м.Рівного.

Організаційна робота щодо підведення підсумків
дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського
рівня з теми «Формування світогляду дошкільників
засобами художнього слова в інтегрованому просторі
ДНЗ» на базі НВК № 1.
Організаційна робота щодо підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на базі ЗДО №44 з питання
формування соціальної компетентності дітей перед
дошкільного віку.

Узагальнені
матеріали

Підготовка звітів-інформації за результатами методичної
роботи за 2017-2018 н.р.
Проведення інструктивно-методичних нарад директорів,
їх заступників.

Звіти

Забезпечення проходження курсової підготовки
працівників.
Кураторські дні в підвідомчих закладах.
ІУ. Масові заходи
Організація та проведення Дитячої спартакіади «Перші
кроки».

Наказ

2

Участь у Всеукраїнському Олімпійському дні.

Наказ

3

Турнір з футболу «Кубок майбутніх чемпіонів» серед
учнів ЗНЗ м. Рівного.
Участь в урочистостях, присвячених Дню Конституції
України.
Організація та проведення міських заходів під час роботи
пришкільних таборів.
Міське свято «Випускник-2018».

Наказ, положення
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Організація та проведення семінару-навчання з питань
ведення кадрового діловодства у закладах загальної
середньої освіти.

Узагальнені
матеріали

Протокольні
доручення

Інформація
Наказ

ковий
консуль-тант,
професор
РДГУ
І.Дичківська
Г.Ремизович,
І.Кіндрат,
методист
НВК № 1
Г.Ремизович,
науковий
консультант,
професор
РДГУ
І.Дичківська,
керівник №
44
КУ «РММК»
В.Харковець
К.Сичик
І.Кіруца
Г.Ремизович
В.Ключник
Л.Лукашук
А.Мазур
Відділ
дошкільної
освіти
Відділ
дошкільної
освіти
М.Радько

За окремим планом В.Харковець
К.Сичик
Наказ
Л.Грекул
Наказ
План проведення,
рекомендації

Працівники
управління
О.Палей

Липень
1

2
3

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Вивчення питання щодо ходу підготовки закладів освіти
Інформація
до початку нового 2018/2019 н.р.
Організаційна робота щодо відкриття додаткових груп в
ЗДО№№ 7, 50, НВК №№ 1, 37.
Продовження роботи щодо відновлення функціонування

Інформація
Інформація

В.Харковець
К.Сичик
І.Кіруца
В.Харковець
Г.Ремизович
Г.Ремизович
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4
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ЗДО № 17 для дітей віком від 3 до 6 (7) років.
Організаційна робота щодо відновлення функціонування
ЗДО № 26.
Проведення громадсько-державного (муніципального)
моніторингу ефективності діяльності гуртків та творчих
об”єднань , які працюють на базі закладів освіти
Організаційна робота щодо створення центру туристськокраєзнавчої роботи та європейської інтеграції учнівської
молоді на базі ПДМ.
Забезпечення закладів освіти необхідним матеріально
технічним обладнанням для проведення повноцінних
занять гуртків та творчих об”єднань.
Забезпечення гуртків закладів освіти навчальними
програмами та посібниками з позашкільної освіти,
оновлення навчальних програм , створення авторських
програм та навчально-методичних посібників з
позашкільної освіти.
Аналіз комплектації груп дошкільних навчальних
закладів.
Здача фінансового звіту за І півріччя 2018 року.
Зовнішній моніторинг. Ведення документації з охорони
праці та безпеки життєдіяльності, аналіз дитячого та
дорослого травматизму за II квартал, І півріччя 2018 р.
Зовнішній моніторинг. Організація оздоровлення дітей у
літній період у ЗДО.
Моніторинг щодо здійснення оздоровчого процесу в КП
ДСОК «Електронік-Рівне».
Забезпечення комп”ютерною технікою ДНЗ.

А.Хлищ
Інформація
В.Харковець
І.Кіруца
За окремим планом І.Іщук

Контроль за виконанням наказу № 1475 від 13.11. 2017 року
«Про затвердження плану підготовки проектів нормативноправових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону
України «Про освіту».
Контроль за виконанням рішення Рівненської міської ради №
2031 від 06.12.2016 р. «Про затвердження міської Програми
проти торгівлі людьми на 2017-2021 рр.».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови №
358-р від 05.05.2016 р. «Про затвердження плану заходів з
реалізації у м.Рівному комплексної державної програми щодо
підтримки, соціальної адаптації громадян, які переселилися з
тимчасово окупованої території».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 276
від 19.05.2015 р. «Про обласну комплексну програму
профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на
2016-2020 рр.».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 180
від 11.04.2016 р. «Про план заходів з реалізації Державної
соціальної програми торгівлі людьми на період до 2020 р. в
Рівненській області.
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578
від 07.10.2015 р. «Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 159
від 27.03.2015 року «Про організацію роботи і забезпечення

Інформація

За окремим планом М.Радько
І.Іщук
За окремим планом І.Кіруца
Навчальні
програми,
посібники

І.Іщук

Аналіз

Г.Ремизович

Звіт
Звіт

Г.Ярмольчук
В.Мацевич

Інформація

Г.Ремизович

Інформація

А.Мазур
В.Полюхович
За окремим планом А.Мазур
Г.Ремизович
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.

Інформація

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович
А.Мазур

Інформація

Л.Грекул

Інформація

Л.Грекул

Інформація

А.Мазур

Інформація

Л.Остапчук

Інформація

В.Середюк

соціальної адаптації мобілізованих осіб».
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Контроль за виконанням доручення ОДА за №145/01Звіт
І.Кіруца
60/13 від 12.06.2013 р. «Щодо подання звіту про
В.Полюхович
проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА №
Інформація
І.Кіруца
725 від 27.12.2013 р. «Про результати ревізії місцевих
бюджетів на території Рівненської області».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА №
Інформація
І.Кіруца
69 від 20.02.2012 р. «Про запобігання порушення у
процесі закупівель продуктів харчування за бюджетні
кошти».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА
Інформація
В.Мацевич
№299 від 014.06.2012 р. «Про забезпечення пожежної
безпеки об”єктів з постійним або тимчасовим
перебуванням дітей».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Проведення наради з керівниками закладів щодо
Аналіз
В.Харковець
підготовки до нового 2018/2019 н.р.
Проведення наради з питань охоплення дошкільною
План, протокольні К.Сичик
освітою дітей 6 року життя.
доручення
Г.Ремизович

Серпень
1

2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Створення умов для забезпечення освітнього процесу
За окремим планом
першокласників, які навчатимуться за новим державним
стандартом.
Забезпечення спортивних та ігрових майданчиків
За окремим планом
сучасним обладнанням.
Організаційна робота з відновлення роботи басейнів у
За окремим планом
ЗДО №№ 35, 56.
Проведення обстеження та проектування систем
За окремим планом
примусової вентиляції з рекуперації у закладах освіти
м.Рівного
Забезпечення закладів загальної середньої освіти
меблями.
Організаційна робота щодо запровадження курсу
«Основи християнської етики» в 1-11 класах усіх ЗНЗ.
Забезпечення кабінетів фізики, хімії, біології, географії
необхідним обладнанням для проведення лабораторних
та практичних робіт.
Розробка перспективного плану розвитку мережі ЗНЗ з
інклюзивним навчанням з урахуванням контингенту
дітей з особливими потребами.
Аналіз комплектації груп дошкільних навчальних
закладів.
Організаційна робота щодо реорганізації НВК №№ 1, 37 в
ДНЗ.
Організаційна робота щодо відкриття додаткових груп в
ДНЗ № 7, НВК № 37.
Організаційна робота щодо розширення мережі груп,
закладів з пріоритетними напрямками роботи.
Моніторинг за формуванням мережі класів і учнів в них.

В.Харковець
К.Сичик
І.Кіруца
В.Харковець
І.Кіруца
В.Харковець

В.Харковець,
інженери
управління
освіти
За окремим планом В.Харковець
І.Кіруца
Узагальнена
К.Сичик
інформація
Н.Будько
За окремим планом А.Мазур
М.Жовтан
Г.Ярмольчук
Перспективний
В.Середюк
план
Р.Майструк
Аналіз
Наказ

Г.Ремизович
А.Хлищ
Г.Ремизович

Наказ

Г.Ремизович

Аналіз

Г.Ремизович
А.Хлищ
А. Мазур

Довідка
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Огляд готовності дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів до нового 2018/2019 н.р..
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Вивчення питання щодо вступу до вищих навчальних
Інформація
закладів випускників шкіл.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.

1

Контроль за ходом виконання розпорядження голови ОДА №
180 від 30.03.2017 року «Про план заходів щодо реалізації
Генеральної угоди про регулювання основних принципів і
норм соціально-економічної політики і трудових відносин ».
Контроль за ходом виконання наказу МОН України № 1475
від 13.11. 2017 року «Про затвердження плану підготовки
проектів нормативно-правових актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України «Про освіту».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 159
від 27.06.2015 року «Про організацію роботи із забезпечення
соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578
від 07.10.2015 р. «Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».
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Довідка

В.Харковець
К.Сичик
І.Кіруца
Г.Ремизович
В.Мацевич

Інформація

І.Кіруца

Інформація

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур

Інформація

В.Середюк

Інформація

Л.Остапчук

Контроль за виконанням доручення ОДА за № 55/01Інформація
О.Пасічник
60/15 від 06.04.2015 р. «Щодо підтримки обдарованих і
талановитих дітей».
Контроль за виконанням наказу МОН, МОЗ України від
Інформація
Г.Ремизович
29.09.2014 р. № 119-500/№0401.16/28/03 «Щодо
А.Мазур
вирішення окремих питань про зарахування до
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у яких
відсутні обов”язкові профілактичні щеплення».
Контроль за виконанням листа управління освіти і науки Інформація
А.Мазур
за № 93/01-23/11 від 19.02.2013 р. «Про надання
інформації щодо збереження права захисту інтересів
релігійних організацій».
Контроль за виконанням листа ОДА «Про модернізацію
Інформація
А.Мазур
дитячих спортмайданчиків» за № 5460/0/01-37/13 від
Г.Ремизович
08.08.2013 р..
Контроль за виконанням інструктивно-методичних
Звіт
Г.Ремизович
рекомендацій (додаток до листа МОН молодь-спорт
А.Хлищ
України № 1/9-198 від 16.03.2012 р. “Організація роботи
ДНЗ у літній період».
Контроль за виконанням інструктивно-методичних
Звіт
Г.Ремизович
рекомендацій (додаток до листа МОНмолодьспорт
України № 1/9-413 від 28.05.2012 р. ‘‘Про організацію
фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ у літній період».
Контроль за виконанням листа управління освіти і науки Інформація
Г.Ремизович
ОДА № 945-02/01-09/14 від 05.03.2014 щодо перспективи
А.Хлищ
та динаміки розвитку дошкільної освіти області».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Реалізація на базі бібліотеки КУ «Рівненський міський
Проект
М.Жовтан
методичний кабінет» проекту «Електронна методична
Н.Волянська
бібліотека».
Створення електронної бази з питань проведення
Електронна база
С.Шнайдер
діагностики рівня професійної компетентності педагога.
Науково-методичний та психологічний супровід
М.Жовтан
План
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів
Методисти

4
5

закладів освіти.
КУ «РММК»
Проведення співбесід із молодими спеціалістами.
Тести завдань
Підготовка та проведення пленарного засідання серпневої План, ухвала
педагогічної конференції.

6

Підготовка та проведення серпневих секційних засідань.

Рекомендації

7

Участь в обласній серпневій педагогічній конференції.

Програма

8

Проведення інструктивно-методичних нарад директорів,
їх заступників.

9

Забезпечення проходження курсової підготовки
педагогічних працівників.
Участь в засіданнях педагогічних рад навчальних
закладів.

План,
протокольні
доручення
Наказ
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1
2
3

Забезпечення закладів освіти інформаційними
матеріалами.
Про розширення діапазону впровадження проектних
технологій в роботу з кадрами та дітьми.
ІУ. Масові заходи
Участь у заходах, присвячених Дню незалежності
України.
Участь у заходах з відзначення Дня Державного Прапора
України.
Участь у заходах, присвячених Дню міста.

Вересень
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Інформація
Інформаційні
матеріали
Банк даних

Заходи
Заходи
Заходи

«РММК»
КУ «РММК»
В.Харковець
К.Сичик
М.Жовтан
Методисти
КУ «РММК»
В.Харковець
К.Сичик
В.Харковець
К.Сичик
В. Ключник
Л.Лукашук
Працівники
управління
освіти
НІІЦ
Відділ
дошкільної
освіти
В.Харковець
К.Сичик
Л.Грекул
Л.Грекул
В.Харковець
К.Сичик

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Затвердження мережі закладів освіти на 2018/2019 н.р.
А.Мазур
Рішення сесії
Г.Ремизович
Завершення роботи щодо реорганізації НВК № 37 в ЗДО
Г.Ремизович
Наказ
№ 37.
Відкриття додаткових груп в ЗДО № 50, НВК № № 1, 37. Наказ
Г.Ремизович
Вивчення питання щодо створення опорних ЗДО з
Наказ, анкетування Г.Ремизович
питання охоплення дітей різними формами здобуття
А.Хлищ
дошкільної освіти.
Проведення зовнішнього моніторингу щодо влаштування Аналіз, звіт
Г.Ремизович
дітей в ЗДО за електронною чергою.
Поповнення банку даних про дітей, які не відвідують
А.Хлищ
Банк даних
ЗДО.
Забезпечення проведення обліку дітей дошкільного віку.
А.Хлищ
Звіт
Проведення зовнішнього моніторингу щодо оснащення
Г.Ремизович
Інформація
розвивального середовища.
Вивчення питання щодо стану ведення документації
Г.Ремизович
відповідно до Примірної інструкції з діловодства в ДНЗ,
А.Хлищ
затвердженої наказом МОН молоді і спорту України від
02.10.2012 р № 1059.
Організація занять із учнями, які відносяться до
За окремим планом М.Радько
спеціальної медичної групи через створення «Кущових
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шкіл» у мікрорайонах.
Сприяння у відкритті ЗДО різних типів форм власності
шляхом надання консультативно-методичної роботи.

Консультація

Відділ
дошкільної
освіти
В.Середюк

Введення штатних одиниць асистентів учителів у ЗНЗ, в
яких функціонують класи з інклюзивним навчанням.
Продовження серед учнівської молоді міста конкурсу
авторських комп”ютерних ігор та програм.
Укладання фактичної мережі класів, учнів ЗНЗ на основі
первинних звітів ЗНЗ-1. Формування звіту РВК -76.
Перевірка тарифікаційних списків працівників закладів
освіти.
Моніторинг за організованим початком навчального
року.

Наказ

Укладання банку даних учнів закладів загальної загальної
середньої освіти.
Укладання банку даних учнів, що належать до соціальновразливих категорій.
Узагальнення даних про працевлаштування та подальше
навчання випускників із числа дітей, що належать до
соціально вразливих категорій.
Огляд готовності позашкільних навчальних закладів до
нового 2018-2019 навчального року.

Банк даних

А.Мазур
Л.Остапчук
Працівники
орг.інспектор.
відділу
В.Полюхович

Банк даних

Л.Грекул

Інформація

Л.Грекул

Наказ, довідка

К.Сичик
Л.Грекул
В.Полюхович
А.Мазур
В.Полюхович

Положення
Проект
розпорядження
Інформація
Довідка

А.Мазур
С.Шнайдер
А.Мазур

Оформлення списків дітей і підлітків віком від 6 до 18
Звіт
років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років.
закріплених територій обслуговування. Укладання звіту
Ф 77 –РВК про облік дітей і підлітків шкільного віку.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці
Наказ
В.Мацевич
новопризначених керівників, заступників керівників, які
відповідають за охорону праці.
Узагальнення інформації про продовження навчання та
Наказ
В.Мацевич
працевлаштування випускників 9,11 кл.
Організаційна робота щодо створення міської
Наказ
О.Палей
атестаційної комісії.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.

1

Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 532 Інформація
від 19.09.2017 року «Про затвердження програмних показників
потреби у кадрах на регіональному ринку праці на 2017-2019
р.р».

А.Мазур

2

Контроль за виконанням рішення Рівненської міської
ради № 2032 від 06.12.2016 р. «Про затвердження
програми військово-патріотичного виховання молоді та
організація підготовки громадян м.Рівного до служби в
Збройних Силах України на 2017-2021 рр.»

М.Радько

3

Контроль за ходом виконання наказу МОН України № 1475 Інформація
від 13.11. 2017 року «Про затвердження плану підготовки
проектів нормативно-правових актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України «Про освіту».
Контроль за виконанням наказу № 690 від 04.11.2016 р. Інформація
управління освіти і науки «Про посилення контролю за
охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку».

4

Інформація

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович
В.Полюхович
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Контроль за виконанням наказу управління освіти і науки №
620 від 05.03.2016 р. «Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми
потребами».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 159
від 27.06.2015 року «Про організацію роботи із забезпечення
соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578
від 07.10.2015 р. «Про зарахування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».
Контроль за виконанням доручення ОДА з № 120/01-60/13
від 21.05.2013 р. «Щодо сприяння умов для розвитку дітей,
поліпшення матеріального становища сімей із дітьми».

Інформація

В.Середюк

Інформація

В.Середюк

Інформація

Л.Остапчук

Інформація

А.Мазур
Г.Ремизович

Контроль за дотриманням інструктивно-методичного
Інформація
Г.Ремизович
листа МОН України від 03.07.2009 р. № 1/9 - 455
А.Хлищ
«Планування роботи в дошкільних навчальних
закладах».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Реалізація освітніх програм неформальної освіти для
Програми
Відділ
батьків і створення інформаційно-просвітницького
дошкільної
простору для батьків.
освіти
Проведення фестивалю кращих форм роботи з батьками
Програми
Відділ
«Партнерська взаємодія».
дошкільної
освіти
Презентація результатів ЗНО-2018.
Таблиці
П. Бабійчук
Протокольні
Проведення інструктивно-методичних нарад директорів
В.Харковець
доручення
навчальних закладів та їх заступників.
К.Сичик
Г.Ремизович
В.Харковець
Свято молодого вчителя.
Сценарій
М.Жовтан
Забезпечення проходження курсової підготовки
В.Ключник
Наказ
педагогічних працівників.
Л.Лукашук
Інструктивна нарада з членами адміністрації шкіл, які
План
В.Середюк
відповідають за харчування.
проведення
І.Кіруца
Семінар-нарада бухгалтерів самостійних установ.
Рекомендації
Г.Ярмольчук
Виїзне засідання клубу бібліотекарів з нагоди
Програма
Н.Волянська
Всеукраїнського Дня бібліотекаря.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці
Наказ
В.Мацевич
новопризначених керівників, які відповідають за охорону
праці.
Науково-методичний та психологічний супровід
М.Жовтан
План
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів КУ «РММК»
Методисти
закладів освіти.
КУ «РММК»
Надання консультації для батьків у визначений час
Консультації
Г.Опанасюк
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах та
ЦППСР управління освіти.
Засідання міської ПМПК.
За окремим планом Р.Майструк
ІУ. Масові заходи
Всеукраїнський День дошкілля.
План проведення
К.Сичик
Г.Ремизович
Відділ
Спортивно-масове свято «Веселі старти».
Наказ
дошкільної
освіти

3

День Європейських мов.

4

Участь у заходах, присвячених Дню фізичної культури та
спорту.
Міський фотоконкурс «Моя Україна».
Міський фестиваль-конкурс читців гумористів «Поліські
пересмішники – Рівне сміється».

5
6

Ю.Кінжалова
С.Кульчинськ
ий
За окремим планом М.Радько
План проведення

Наказ
Наказ

І.Іщук
І.Іщук
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І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Проведення зовнішнього моніторингу щодо організації
Інформація
гурткової роботи.
Вивчення питання щодо стану ведення документації
Інформація
відповідно до Примірної інструкції з діловодства в ДНЗ,
затвердженої наказом МОН молоді і спорту України від
02.10.2012 р. № 1059.
Зовнішній моніторинг. Удосконалення системи
Інформація
управління галуззю на основі впровадження
інформаційних технологій.
Організація та проведення заходів з нагоди відзначення
Інформація
Дня захисника України (14 жовтня).
Засідання атестаційної комісії.
Наказ
Огляд логопедичних пунктів.
Наказ
Проведення інформаційно-роз”яснювальної роботи серед Інформація
випускників, їх батьків, вчителів щодо організації ЗНО2019.
Вивчення питання за дотриманням режиму роботи у
Довідка
закладах освіти.
Укладання статистичної звітності на основі первинних
Звіти
звітів ЗНЗ-1.
Укладання статистичних даних про охоплення учнів
Інформація
позашкільною освітою.
Вивчення питання щодо дотримання вимог безпеки дітей Інформація
під час проведення уроків з фізичної культури ,
позакласної роботи, спортивно-масових заходів.
Вивчення питання щодо ведення документації з охорони
Інформація, звіт
праці та безпеки життєдіяльності, аналіз дитячого та
дорослого травматизму за III квартал 2018 року.
Моніторинг за організацією спортивно-масової та
Довідка
туристичної роботи в навчальних закладах.
Щорічна інвентаризація товарно-матеріальних
Наказ
цінностей.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.

Г.Ремизович
А.Хлищ
Г.Ремизович

К.Сичик
А.Мазур
М.Жовтан
Л.Грекул
О.Палей
В.Середюк
П.Бабійчук
Працівники
організаційно
-інспектор.
відділу
А. Мазур
Л.Грекул
М.Радько
В.Мацевич
М.Радько
Г.Ярмольчук

1

Контроль за ходом виконання наказу МОН України № 1475 Інформація
від 13.11. 2017 року «Про затвердження плану підготовки
проектів нормативно-правових актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України «Про освіту».

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович

2

Контроль за виконанням рішення Рівненської міської Інформація
ради № 2002
від 24.11. 2016 р. «Про затвердження
Програми розвитку освіти м.Рівного на 2017-2020 рр.».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови Інформація

К.Сичик

3

В.Бортник

№ 358 р від 05.05.2016 р. «Про затвердження плану
заходів з реалізації у м.Рівному комплексної державної
програми щодо підтримки соціальної адаптації громадян,
які переселилися з тимчасово окупованої території.
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Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 130 Інформація
від 21.03.2016 року «Про план заходів з реалізації стратегії у
сфері прав людини».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 159-р Інформація
від 27.06.2015 року «Про організацію роботи із забезпечення
соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578 Інформація
від 07.10.205 р. «Про зарахування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».

Л.Грекул
В.Середюк
Л.Остапчук

Контроль за дотриманням інструктивно-методичного Інформація
Г.Ремизович
листа МОН України від 03.07.2009 р. № 1/9-455
А.Хлищ
«Планування роботи в ДНЗ».
Контроль за виконанням доручення голови ОДА № 94/01- Інформація
В.Мацевич
60/12 від 19.03.2012 р. «Щодо запобігання виникнення
пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час
пожежі».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № Інформація
І.Кіруца
69 від 20.02.2012 р. «Про запобігання порушення у
процесі закупівель продуктів харчування за бюджетні
кошти».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови Інформація
Л.Грекул
№ 253-р від 14.03.2012 р. “Про план заходів щодо
виконання Указу Президента України від 16.12 2011 р. №
1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації
прав дітей в Україні».
Контроль за виконанням листа МОН молодь спорт №1/9- Інформація
Г.Ремизович
635 від 19.08.2011 «Щодо організації та проведення
А.Хлищ
«Тижня безпеки дитини в ДНЗ».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Вивчення та узагальнення кращого досвіду родинного Узагальненні
Відділ
виховання «Батьківська педагогіка».
матеріали
дошкільної
освіти
Засідання
колегії
управління
освіти
з
теми: План, ухвала
А.Мазур
«Удосконалення системи управління галуззю на основі
С.Шнайдер
впровадження інноваційно - інформаційних технологій».
Проведення Всеукраїнського місячника шкільних Програма
Н.Волянська
бібліотек.
Семінар для заступників директорів з навчально-виховної Програма,
М.Жовтан
роботи «Компетентісний підхід та інтеграційні процеси в рекомендації
Л.Грещук
сучасній природничо-математичній освіті».
Л.Гуменюк
В.Ключник
Н.Букша
Підготовка рекомендацій щодо проведення у навчальних Рекомендації
Л.Грекул
закладах Дня захисника України.
Н.Будько
Проведення інструктивно-методичних нарад директорів Протокольні
В.Харковець
доручення
навчальних закладів та їх заступників.
К.Сичик
Г.Ремизович
Забезпечення
проходження
курсової
підготовки Наказ
В.Ключник
педагогічних працівників.
Л.Лукашук
Інструктивна нарада з працівниками бухгалтерської Рекомендації
І.Кіруца
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служби управління освіти.
Науково-методичний та психологічний супровід діяльності
педагогічних працівників та керівних кадрів закладів
освіти.
Засідання постійно діючого семінару для директорів
закладів загальної середньої освіти з теми «Інклюзивний
простір закладу освіти, проблеми, перспективи».
IV. Масові заходи
Урочистості, присвячені Дню педагогічних працівників.
Організація і проведення конкурсу пісні та строю
«Червона калина».
Відкриття Спартакіади школярів, змагання з легкої
атлетики серед збірних команд школярів.
Участь збірних команд школярів м. Рівного в обласних
змаганнях з легкої атлетики.
Міські змагання з легкої атлетики серед учнів 6-7, 8-9
класів.
Міські змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний
м'яч».
Участь збірної команди школярів м. Рівного в обласних
змаганнях з футболу.
Конкурс малюнку «Намалюю світ тварин».
Участь у Всеукраїнських турнірах з географії, економіки,
правознавства.

План
КУ «РММК»
Програма,
рекомендації

Програма

Г.Ярмольчук
М.Жовтан
Методисти
КУ «РММК»
М.Жовтан

Наказ

В.Харковець
З.Засекіна
К.Сичик
М.Радько
М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ
Наказ

І.Іщук
Т.Грещук

Наказ

Листопад
І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.

Аналіз

3

Моніторинг наповнюваності та фактичного відвідування
дітьми груп ЗДО.
Продовження співпраці з лабораторією інклюзивної
освіти при РОІППО із ЗДО №№ 35, 31, 50, 56, Центром
«Пагінець».
Порівняльний аналіз виконання норм харчування.

4

Зовнішній моніторинг організації харчування у ЗДО.

Аналіз

5

Зовнішній моніторинг щодо створення безпечних умов
життєдіяльності дітей в ЗДО.
Моніторинг . залучення дітей та підлітків до навчання
через доступні форми здобуття освіти:
- екстернат на базі визначеного закладу;
- індивідуальну форму;
- дистанційну освіту.
Проведення інвентаризації матеріальних цінностей в
навчальних закладах.
Проведення II етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
предметів.
Організація та проведення ІІ етапу Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Т.Шевченка.
Організація та проведення ІІ етапу Міжнародного
конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика.

Аналіз
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Г.Ремизович

За окремим планом Г.Ремизович
Аналіз

Довідка

Наказ
Наказ

Г.Ремизович
А.Хлищ
Г.Ремизович
А.Хлищ
Г.Ремизович
А.Хлищ
Організаційно
інспекторськи
й відділ
Г.Ярмольчук
Г.Мазурак
Т.Крівцова

Наказ

М.Жовтан
Г.Коломис

Наказ

В.Середюк
Т.Пучко
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Організація та проведення у навчальних закладах заходів Рекомендації,
з нагоди Дня української писемності.
інформація
Проведення заходів з ушанування пам”яті жертв
Рекомендації
Голодомору 1932-1933 р.р. в Україні.
Контроль за організацією навчання у слідчому ізоляторі.
Довідка
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.

Г.Коломис
Г.Коломис
Л.Грекул
Л.Грекул
А.Мазур

Контроль за ходом виконання наказу МОН України № 1475 Інформація
від 13.11. 2017 року «Про затвердження плану підготовки
проектів нормативно-правових актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України «Про освіту».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 525 Інформація
від 14.09.2017 р. «Про проведення оцінювання фізичної
підготовленості населення Рівненської області».

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович
М.Радько

Контроль за виконанням листа МОН України від Інформація
25.07.2016 р. № 1/9-396 «Про організацію національнопатріотичного виховання у ДНЗ».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови Інформація
№ 142-р від 03.03.2015 р. “Про порядок забезпечення
режиму секретності
та охорони інформації, що є
власністю держави, під час прийому іноземних делегацій,
груп та окремих іноземців».

Г.Ремизович
А.Хлищ

Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 159-р Інформація
від 27.06.2015 року «Про організацію роботи із забезпечення
соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578 Інформація
від 07.10.205 р. «Про зарахування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».

В.Середюк

К.Морозова

Л.Остапчук

Контроль за виконанням рішення міської ради № 3644 від Інформація
М.Радько
26.12.2013 р. “Про затвердження Програми розвитку
велоінфраструктури в м.Рівному на 2014/2019 рр.».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № Інформація
А.Мазур
610 від 26.11.2014 р. “Про розвиток сімейної форми
виховання
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування в області».
Контроль за виконанням наказу управління освіти і науки Інформація
В.Полюхович
№ 749 від 18.11.2013 р. «Про посилення контролю за
відвідуванням учнями навчальних занять».
Контроль за виконанням листа МОН України № 1/9 - 325 Аналіз
Г.Ремизович
від 19.05.2008 р. «Про виконання норм харчування дітей
у ДНЗ».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № Інформація
Л.Грекул
42 від 09.02.2008 р. “Про програму національного
виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Проведення фестивалю кращих форм роботи з батьками
За окремим планом Відділ
«Партнерська взаємодія».
дошкільної
освіти
Проведення школи новаторства на базі ЗДО № 40
План проведення , Відділ
«Впровадження сучасних технологій у освітній процес
рекомендації
дошкільної
ЗДО».
освіти
Науково-методичний та психологічний супровід
М.Жовтан
План
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів КУ «РММК»
Методисти
закладів освіти.
КУ «РММК»

4
5

6
7

Підготовча робота до міського етапу конкурсу «Джерело
творчості – 2018».
Проведення інструктивно-методичних нарад директорів
навчальних закладів та їх заступників.

Наказ

І.Іщук

Протокольні
доручення

Забезпечення проходження курсової підготовки
педагогічних працівників.
Кураторські дні в підвідомчих закладах.

Наказ

Інформація

В.Харковець
К.Сичик
Г.Ремизович
В.Ключник
Л.Лукашук
Організаційно
інспекторськи
й відділ
Н.Кінжалова
С.Кульчинськ
ий
Г.Коломис

Консультації

Г.Опанасюк

8

Участь у Всеукраїнському
англійської мови.

9

Участь у Всеукраїнській заочній інтерактивній грі
«Sunflower» зі світової літератури.
Надання консультації для батьків у визначений час
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах та
ЦППСР управління освіти.
Засідання міського консультативного пункту керівників
Шкільних служб порозуміння.
Засідання міської ПМПК.
Засідання постійно діючого семінару для заступників
директорів з виховної роботи на тему «Сучасні
пріоритети виховного процесу в контексті національнопатріотичного виховання дітей та молоді».
Засідання постійно діючого семінару для заступників
директорів з навчально-виховної роботи (початкова
школа) на тему «Формування початкової освіти: ми
творимо НУШ».
ІУ. Масові заходи
Організація та проведення міських заходів до Дня
української писемності та мови.
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11
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14

1

конкурсі

«Гринвіч»

Інформація

2

Проведення фестивалю «Гармонія руху».

3

Акція «Свічка пам'яті» з нагоди Дня пам'яті жертв
Голодомору.
Першість міста з баскетболу серед вчителів ЗНЗ міста.
Першість міста з шашок серед збірних команд освітян
ЗНЗ.
Першість міста з шахів серед збірних команд вчителів
ЗНЗ.
Першість міста з баскетболу серед збірних команд
школярів.
Міські змагання з авіамодельного спорту.
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з Інформація

За окремим планом Г.Опанасюк
За окремим планом Р.Майструк
Програма,
Н.Будько
рекомендації
Програма,
рекомендації

Т.Пучко

К.Сичик
М.Жовтан
Л.Грекул
Відділ
Наказ
дошкільної
освіти
За окремим планом К.Сичик
Л. Грекул
Наказ
М.Радько
Наказ
М.Радько
Заходи

Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

І.Іщук

Грудень
І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.

1

2

Узагальнення інформації щодо виконання норм
антикорупційного законодавства України в управлінні
освіти, підпорядкованих закладів в 2018 році.
Проведення моніторингу влаштування дітей в ЗДО за

Інформація

О.Палей

Аналіз, звіт

Г.Ремизович

3
4
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електронною чергою.
Зовнішній моніторинг. Організація медичного
обслуговування.
Моніторинг за організованим завершенням І семестру
2018/2019 н.р..
Організація приписки юнаків до призовної дільниці
Рівненського ОМВК.
Звіт ЗСО - 1 про розподіл за регіонами випускників 9-их
класів, які одержали базову середню освіту і
продовжують навчання для здобуття повної загальної
середньої освіти.
Вивчення питання дотримання правил пожежної безпеки
під час проведення новорічно-різдвяних свят, ранків.
Укладання звіту про чисельність працюючих і заброньованих військовозобов'язаних в управлінні і окремо в
підпорядкованих установах.
Моніторинг за наповнюваністю та фактичним відвідуванням дітьми груп дошкільних навчальних закладів.
Проведення II етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін.

Аналіз
Довідка

Г.Ремизович
А.Хлищ
А. Мазур

Наказ

М.Радько

Інформація, звіт

В.Мацевич

Наказ

В.Мацевич

Інформація

М.Радько

Інформація

Г.Ремизович

Наказ

Працівники
управління
освіти
Г.Ярмольчук

11

Зняття залишків продуктів харчування в ДНЗ.
Акт
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.

1

Контроль за ходом виконання наказу МОН України № 1475 Інформація
від 13.11. 2017 року «Про затвердження плану підготовки
проектів нормативно-правових актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України «Про освіту».
Контроль за виконанням розпорядження міського голови № Інформація
256-р від 21.04.2015 року «Про організацію роботи із
забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА № 578 Інформація
від 07.10.2015 р. «Про застосування системи електронних
закупівель розпорядниками бюджетних коштів».

К.Сичик
І.Кіруца
А.Мазур
Г.Ремизович
В.Середюк

Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА №
285 від 29.05.2013 р. “Про стан та подальший розвиток
дитячо-юнацького і резервного спорту в області».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА №
614 від 15.11.2013 р. “Про обласний план заходів з
реалізації національної стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА №
286 від 29.06.2013 р. “Про стан упровадження у ЗНЗ
області ІКТ навчання».
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА
№610 від 26.11.2014 р. “Про розвиток сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування в області».
Контроль за виконанням листа ОДА «Про збереження
мережі позашкільних навчальних закладів та охоплення
дітей різними формами позашкільної освіти» № 706/0/0133-13 від 14.10.2013 р..
Контроль за виконанням листа ОДА за №5460/0/01-37/23
від 08.08.2013 р. «Про модернізацію дитячих спортивних
майданчиків».

Інформація

М.Радько

Інформація

К.Сичик

Інформація

А.Мазур

Інформація

А.Мазур

Інформація

А.Мазур

Інформація

А.Мазур
Г.Ремизович
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Л.Остапчук
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Контроль за виконанням наказу МОЗ та МОН України
Інформація
«Про вдосконалення організації медичного
обслуговування дітей у ДНЗ» № 432/496 від 30.08.2005 р.
Контроль за виконанням наказу МОН України №1175 від Інформація
22.12.2009 «Про вдосконалення контролю за охопленням
навчанням дітей і підлітків шкільного віку».
Контроль за виконанням делегованих повноважень за II
Інформація
півріччя та за 2018 рік.
Контроль за виконанням рішення обласної ради від
Інформація
29.02.2008 року №695 „Про обласну програму
національного виховання учнівської молоді Рівненщини
на 2008-2020 роки».
Контроль за виконанням наказу управління освіти і науки Інформація
РОДА від 25.06.2009 року №365 „Про затвердження
плану заходів з виконання Загальнодержавної програми
забезпечення, профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Підготовка до загальноміського фестивалю вуличних
Положення
вертепів та музик «Нова радість стала».
Проведення міського конкурсу «Джерело творчості Наказ
2018».
Програма,
День управлінця.
рекомендації
Засідання колегії управління освіти.
План, ухвала

5

Проведення інструктивно-методичних нарад директорів
навчальних закладів та їх заступників.

Протокольні
доручення

6

Кураторські дні в підвідомчих закладах.

Інформація

7

Забезпечення проходження курсової підготовки
педагогічних працівників.
Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2019».
Науково-методичний та психологічний супровід
діяльності педагогічних працівників та керівних кадрів
закладів освіти.
Засідання міської ПМПК.
Надання консультації для батьків у визначений час
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах та
ЦППСР управління освіти.
ІУ. Масові заходи
Організація та проведення свята «Дарунки святого
Миколая».
Організація та проведення акції «Діти – дітям».
Загальноміський благодійний ярмарок «Доброго Різдва».
Першість міста з плавання серед збірних команд
школярів.
Участь у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі
ім. Т.Шевченка.
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Парки – легені міст і

Наказ

8
9

10
11

1
2
3
4
5
6

Наказ, положення

Г.Ремизович
А.Хлищ
В.Полюхович
А.Мазур
Л.Грекул

Л.Грекул

В.Харковець
Л.Грекул
І.Іцук
М.Жовтан
В.Харковець
К.Сичик
В.Харковець
К.Сичик
Г.Ремизович
Працівники
управління
освіти
В.Ключник
Л.Лукашук
М.Жовтан

М.Жовтан
Методисти
КУ «РММК»
За окремим планом Р.Майструк
Консультації
Г.Опанасюк
План
КУ «РММК»

Наказ, сценарій

Л.Грекул

Рекомендації
Рекомендації
Наказ

Л.Грекул
Л.Грекул
М.Радько

Наказ

Г.Коломис

Положення

І.Іщук

7
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сіл».
Участь збірної команди школярів м. Рівного в обласних
змаганнях з баскетболу.
Акція «Молодь проти СНІДу», «Покажи приклад» з
нагоди Всесвітнього дня боротьби зі Снідом.
Міські змагання з початкового технічного моделювання.
Проведення новорічно-різдвяних свят.

Начальник управління освіти
К.Сичик,
63-33-98

Наказ

М.Радько

рекомендації

Л.Грекул

Наказ
Наказ

І.Іщук
Л.Грекул

В.С.Харковець

