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Вступ
Освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина – це
найцінніший актив держави.
За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку
праці будуть вміння навчатися упродовж життя, критично мислити, ставити цілі та
досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі.
Але Українська школа не готує до цього.
Як і 10, 20, 50 років тому, пересічний український школяр отримує в школі
суму знань. За останні роки ця сума дуже збільшилася, як і значно виріс загальний
інформаційний потік у світі. Учні в основному спроможні відтворювати знання,
проте часто не отримують вміння застосовувати їх для вирішення життєвих
проблем.
Спосіб навчання у сучасній школі не мотивує дітей до навчання. Матеріал
підручників затеоретизований, переобтяжений другорядним фактологічним
матеріалом.
Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Педагогів
деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці. Учитель не має
справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання.
Збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. Багато педагогів ще не
вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з
великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати онлайн у навчальних, соціальних та наукових проектах тощо.
Через хронічне недофінансування освіти сьогодні не всі громадяни України
мають рівний доступ до якісної освіти, гарантований державою. Школа відтворює
бідність: діти з незаможних родин мають гірші шанси отримати гарну освіту і
піднятися соціальною драбиною.
У зв’язку з цим потрібна докорінна реформа, яка зупинить негативні
тенденції, яка перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та
згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України.
Зважаючи на сказане вище, управління освіти та підпорядковані навчальні
заклади розробили міську Програму розвитку освіти на 2017-2020 роки, головною
метою якої є підвищення якості освіти, виховання, забезпечення інноваційного
розвитку галузі через удосконалення системи управлінської діяльності,
використання компетентнісного підходу, мотиваційної діяльності педагогів та
учнів, педагогіки партнерства, реалізуючи при цьому принцип дитиноцентризму.
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 «Школа-ліцей», 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 дітей-інвалідів;

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 38 навчальних закладах навчається 25716 учнів, що на 854 учні більше, ніж
у 2014-2015 навчальному році. Середня наповнюваність класів становить 27,6
учнів, у закладах функціонують класи з інклюзивною формою навчання.
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.
Роботу відділу дошкільної освіти та дошкільних навчальних закладів в
2016 навчальному році було спрямовано на:

максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних
освітніх послуг;

охорону життя і збереження здоров'я дітей, у тому числі дітей з особливими
потребами;

підвищення якості дошкільної освіти, її подальший інноваційний розвиток,
активізацію дослідно-експериментальної роботи.
Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом
ефективного використання наявного організаційного, фінансового, кадрового
потенціалу дошкільних навчальних закладів.
Розширилась мережа ДНЗ шляхом відкриття додаткових груп в ДНЗ
№ 28, НВК № 37, що дало можливість забезпечити місцями 50 дітей.
Значно зросла чисельність дітей у дошкільних закладах в порівнянні з 2010
роком (2068 дітей):і становить 11718 дітей, що на 150 дітей більше, порівняно з
2015 роком.
Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами становить:
- віком від 1 до 6/7 років - 81%; - по області – 56%;
- віком від 3 до 6/7 років - 92%; - при 83,8% по Україні;
- 5-річного віку - 98,8%.
З метою забезпечення рівних стартових умов здобуття дошкільної освіти та
підготовки до школи дітей, які виховуються в умовах сім'ї, запроваджено різні
альтернативні 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 результаті проведеної роботи відсоток охоплення дітей дошкільною
освітою становить:
5-річного віку - 100%;
віком від 1 до 6/7 років - 83%;
віком від 3 до 6/7 років - 94%.
Середній показник по Україні - 93,4%.

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 167 дітей.
Усі дошкільні заклади забезпечені комп'ютерною технікою, підключені до
мережі Інтернет. На придбання комп'ютерної техніки було виділено 98 400 грн.
Зарахування дітей у дошкільні заклади відбувається згідно з електронною
чергою. Станом на 01 серпня 2016 зараховано в ДНЗ 2583 дитини, залишилось в
електронній черзі 7850 дітей (від 0 до 6/7 років), з них дошкільного віку – 1250
дітей. У дошкільні заклади міста позачергово зараховано 252 дитини, батьки яких є
учасниками АТО, та 73 дитини, які переселені з Донецької та Луганської областей.
У всіх дошкільних навчальних закладах створено веб-сторінки, сайти. На
даний час здійснюється їх наповнення. Варто відзначити сайти ДНЗ, які активно
функціонують: ДНЗ №№ 8, 11, 12, 22, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, «Пагінець».
У порівнянні з минулим роком покращилось оснащення фізкультурних залів
спортивним обладнанням та інвентарем на 10%. Середній показник забезпечення
спортивних залів відповідно до Типового переліку становить 75%. Заслуговує на
увагу поліпшення умов для оздоровлення дітей.
Впровадження здоров'язберігаючих технологій стало невід'ємною складовою
освітнього процесу. У кожному закладі розроблені моделі здоров'яформувального
середовища, структура фізкультурно-оздоровчої роботи, яка органічно поєднує
засоби фізичного виховання, нетрадиційні методи оздоровлення, профілактичні
процедури.
У кожній групі створені осередки самостійної рухової активності дітей.
Традиційними стало проведення Днів здоров’я (щомісячно) та тижнів фізкультури
(щоквартально).
Пропаганді здорового способу життя сприяють щорічні спартакіади «Перші
кроки» «Веселі старти», «Гармонія руху», «Ранкова гімнастика».
Збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального, духовного
здоров'я дітей забезпечується завдяки комплексному підходу та шляхом
поєднання ефективних педагогічних впливів, медичних заходів, психологокорекційної роботи та співпраці з батьками.
Освітня діяльність в закладах спрямована на реалізацію Базового компонента
дошкільної освіти шляхом зміни знаннєвої орієнтації при організації педагогічного
процесу на особистісно-цінісну, забезпечуючи цілісний підхід до формування
дитячої особистості.
Навчально-виховний процес в закладах здійснюється на засадах особистіснозорієнтованого, 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 рівень готовності дітей старших груп до
навчання в школі такий:
високий – 47 %,
середній – 50 %,
низький – 3 % (88 вихованців). Проте в школу не пішло 250 дітей (6-го року
життя), що не суперечить чинному законодавству.
У 2016 році для 1548 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 – 580 учнів;
природничо-математичний – у 17 закладах – 497 учнів;
суспільно-гуманітарний – у 13 закладах – 408 учнів;
технологічний – у 2 закладах – 47 учнів;
спортивний – у 1 закладі – 16 учнів.
Моделі організації профільного навчання відповідають нині діючим
нормативним вимогам і забезпечують різні форми організації (профільні класи,
різнопрофільні групи в межах класу). Однак згідно концепції «Нова українська
школа» організація профільного навчання докорінно буде реформована.
26,8 % від загальної кількості школярів поглиблено вивчають той чи інший
предмет: математику – в 10 закладах, фізику в 2 закладах, біологію – в 3 закладах,
історію – в 2 закладах, українську мову та літературу – в 9 закладах, іноземну мову
– в 12 закладах, хімію – в 2 закладах, інформатику – в 1 закладі.
Статистичні дані щодо мережі класів з поглибленим вивченням предметів
свідчить 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 2015-2016
навчальному році втретє 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 12848 учнів 6-11 класів, що на 1553
учні більше, ніж у 2015 році, з них: 8780 учнів ЗНЗ та 4068 учнів із закладів нового
типу. Найбільше учнів брали участь у шкільних олімпіадах з математики,
української мови та літератури, фізики, хімії, біології, англійської мови, історії,
географії.
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, які проводились у 19
номінаціях, взяло участь 1512 учнів, що на 122 учнів більше, ніж у минулому році.
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). Учні вибороли 761 перемогу, що становить
43 % від загальної кількості учасників.
Збільшилась кількість переможців в ЗОШ № 1 (директор Серветник О.П.) –
20, ЗОШ № 13 (директор Бєлік М.М.) - 29, ЗОШ № 11 (директор Синяк Л.О.) - 27,
НВК № 19 (директор Верхова І.С.) – 26, ЗОШ № 3 (директор Тимощук О.З.) - 9,
НВК № 2 «Школа-Ліцей» (директор Нагорний А.Я.) - 35, РКГ «Престиж»
(директор Котовська Л.Г.) – 39, ЗОШ № 18 (директор Андрощук В.В.) – 16, ЗОШ
№ 10 (директор Левчик В.С.) - 10, НВК № 17 (директор Грищенко Г.О.) - 6, НВК
№ 14 (директор Демчук Ю.М.) – 4. Цьогоріч вибороли 3 перемоги учні ЗОШ І-ІІ
ступенів № 16 (директор Шавловська Л.Л.).

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 від Рівного виступила команда із 136
учасників. Міські школярі вибороли 124 призових місця, що становить 92 %.
Порівняно з минулим роком зросла кількість учасників і переможців: 117
учасників, 104 переможців.
Найбільшу кількість переможців підготували педагогічні колективи РГГ
(директор Макарчук З.В.) – 13 перемог, ПМЛ «Елітар» (директор Желюк О.М.) –
12 перемог, СпШ № 15 (директор Істоміна С.Я.) – 11 перемог, НВК № 12
(директор Лагодюк В.Ю.) – 10 перемог, РУГ (директор Кухарчук Т.А.) – 9 перемог.
Високих результатів досягли вихованці РКГ «Престиж» (директор Котовська Л.Г.),
РЕПЛ (директор Коваль П.В.), ЗОШ № 22 (директор Шама С.А.), ЗОШ № 27
(Харів Б.Я.), ЗОШ № 8 (директор Назарук Н.В.).
Порівняно із минулим навчальним роком значно зросла кількість переможців,
яких підготували педагоги РГ «Гармонія» (директор Пучко Г.Т.), ЗОШ № 18
(директор Андрощук В.В.).
Для участі у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад направлено 30 учнів,
14 з них посіли призові місця, що становить 46,0 % .
З 16 по 19 листопада 2015 року було проведено контрольні випробування із
базових дисциплін, а 1- 2 лютого 2016 року проведено конкурс-захист науководослідницьких робіт в базових закладах І етапу Всеукраїнського конкурсу МАН.
У конкурсі в 62 секціях 12 відділень взяв участь 1014 слухачів.
Найбільш популярними цьогоріч стали секції відділень фізики і астрономії
(173 учні), хімії та біології (165), філософії та суспільствознавства (114), технічних
наук (108). Малочисельними залишаються відділення економіки (40),
комп'ютерних наук (37), мовознавства (40). Зокрема, у секції «Українська мова»
взяло участь лише 11 учнів. Це свідчить про недостатню роботу вчителів-філологів
щодо залучення обдарованих учнів до написання науково-дослідницьких робіт,
особливо в тих школах, де дані предмети вивчаються поглиблено чи функціонують
профільні класи. Невелика кількість робіт, представлених у секціях вищеназваних
відділень, також свідчить про недостатню роз'яснювальну та заохочувальну роботу
з учнями 8-11 класів, які мають здібності та інтерес до науково-дослідної
діяльності, як з боку педагогічних колективів закладів освіти, де навчаються учні,
так і з боку заступників директорів, які організовують роботу у системі МАН.
Статистичні дані щодо підсумків І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт слухачів МАН дають підставу зробити висновок, що
у таких навчальних закладах, як ПМЛ «Елітар» (директор Желюк О.М.), РЕПЛ
(директор Коваль П.В.), ЗОШ № 27 (директор Харів Б.Я.) з року в рік адміністрація
та педагоги ведуть цілеспрямовану послідовну роботу з підготовки слухачів МАН,
залучаючи до цього науковців місцевих вишів.
Порівняння результативності учнів у І етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН у 2015-2016 навчальному році
дає право стверджувати, що в основному у закладах освіти активізувалася робота з
юними науковцями. Збільшилась кількість учасників та переможців у ЗОШ № 9
(директор Гаврилюк Р.Б.), ЗОШ № 13 (директор Бєлік М.М.), НВК № 17 (директор
Грищенко Г.О.), НВК № 19 (директор Верхова І.С.), РГГ (директор Макарчук З.В.).
Значно зросла результативність роботи юних манівців у ЗОШ № 23 з 8 до 21
переможця. Більша кількість учнів, ніж у минулому році ЗОШ № № 1, 6, 9, 10, 11,
16, СпШ «Центр надії», підготувала наукові роботи у системі МАН. Недостатня

робота щодо залучення школярів до науково-дослідницької діяльності залишається
у ЗОШ №№ 22, 25.
Члени журі відзначили, що більшість робіт слухачів МАН є самостійними,
мають наукову новизну, практичну спрямованість, оформлені на належному рівні,
теми досліджень відповідають віковим особливостям школярів. Ці роботи визнані
кращими, посіли І місце і направлені для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН.
Окремі дослідження, які посіли ІІ місце, але є актуальними за своєю тематикою,
містять самостійний аналіз і висновки, теж рекомендовані до участі у обласному
етапі конкурсу. Проте, трапляються роботи реферативного характеру, у них
відсутні власні напрацювання, висновки, роботи не відповідають вимогам щодо
оформлення, у них допущені граматичні та орфографічні помилки.
У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у
системі МАН від закладів освіти міста Рівного у 62 секціях взяло участь 265 учнів,
серед яких переможці І етапу, дійсні члени МАН та члени гуртків РМАНУМ. Це
становить 37 % від всіх учасників обласного етапу конкурсу-захисту наукових
робіт. Рівненські школярі здобули 164 перемоги – 45 % від усіх перемог, які
вибороли представники районів, міст області та окремих навчальних закладів
обласного підпорядкування: І місць – 36, ІІ – 59 і ІІІ – 69, у минулому році було
156 перемог, що становило 41 % від усіх обласних перемог.
Традиційно найуспішніше виступили учні ПМЛ «Елітар» (директор Желюк
О.М.), які здобули 40 перемог, що свідчить про високий рівень науководослідницької роботи у закладі. Учні НВК «Колегіум» (директор Куделя П.І.),
здобули 16 перемог, РУГ (директор Кухарчук Т.А.) – 15, РГГ (директор Макарчук
З.В.) – 12, РГ «Гармонія» (директор Пучко Г.Т.) - 11. Стабільністю відзначається
участь у обласному етапі захисту наукових робіт учнів НВК № 19 (директор
Верхова І.С.), ЗОШ № 28 (директор Віднічук І.С.), ЗОШ № 27 (директор Харів
Б.Я.), СпШ № 15 (директор Істоміна С.Я.).
Активно долучилися до підготовки і захисту науково-дослідницьких робіт
педагоги міста, які підготували найбільше переможців обласного етапу: Остапчук
Л.С. (ПМЛ «Елітар») – 6, Шевчук В.П. (НВК «Колегіум») – 6, Шарабура А.О.
(ПМЛ «Елітар») – 5, Желюк О.М. (ПМЛ «Елітар») – 4, Рискова В.Г. (ПДМ) – 4,
Куделя П.І. (НВК «Колегіум») – 4, Новосад А.Б. (РГГ) – 4, Маркевич А.М. (ЗОШ
№ 27) – 3, Желюк Н.Д. (ПМЛ «Елітар») – 3 тощо.
34 учні закладів міста захищали свої роботи у 36 секціях із 60 представлених
від Рівненської області на фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
МАН.
Сідлецький Станіслав та Закала Павло, учні 11 класу ПМЛ «Елітар»,
підготували роботи у двох секціях.
Як зазначено у листі обласного комунального позашкільного навчального
закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної
ради від 23.05.2016 № вих.-40/02-16/16, 25 учнів вибороли 26 перемог, що
становить 72 % від загальної кількості учасників команди міста (І місць – 2, ІІ – 11,
ІІІ – 13).
Найрезультативніше виступили учні ПМЛ «Елітар» (директор Желюк О.М.) –
10 перемог. У цьому закладі упродовж 6 років готують переможців
всеукраїнського рівня. Чотири роки поспіль мають вагомі досягнення вихованці
ЗОШ № 28 (директор Віднічук І.С.), РГ «Гармонія» (директор Пучко Г.Т.), РГГ
(директор Макарчук З.В.).
Вперше за останні 5 років з’явилися переможці в ЗОШ №№ 8 (директор
Назарук Н.В.), ЗОШ № 23.

Школярі здобули призові місця в 11 із 12 відділень. Зросла кількість
переможців у відділеннях економіки, літературознавства, фольклористики та
мистецтвознавства, технічних наук.
Порівняно із минулим роком з’явилися переможці у відділеннях математики,
фізики і астрономії, комп’ютерних наук.
Однак другий рік поспіль немає переможців у відділенні наук про Землю.
Як підсумок роботи з обдарованою учнівською молоддю за рік зреалізований
проект «Рівненські таланти. Учнівська еліта – 2016».
Учні-переможці олімпіад і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
МАН були сфотографовані для альбому. На святі «Рівненські таланти» ці
фотоальбоми були вручені кращим із кращих обдарованих учнів міста.
Враховуючи досвід роботи, виокремлено такі проблеми, над якими потрібно
працювати:
удосконалення системи роботи з обдарованими учнями у кожному
навчальному закладі;
надання практичної допомоги педагогам у виявленні обдарованих і організації
роботи з ними;
ширше залучення до роботи з обдарованими учнями молодих науковців,
викладачів вищої школи;
пропаганда 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 –
2017».
З метою здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти упродовж 2016 року
проведено атестацію 8 закладів (НВК № 2, НВК № 17, НВК № 1, ЗОШ № 11, ДНЗ
№№ 8, 32, 50, ПДМ). 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: «Роль навчального
закладу у житті територіальної громади» (Сичик К.І., Мазур А.В.), «Шляхи
оновлення змісту та форм військово-патріотичного виховання в освітньому
просторі м. Рівного» (Сичик К.І., Жовтан М.А.), «Про формування інноваційного
освітнього простору в м. Рівному» (Жовтан М.А.) тощо.
Як дорадчий орган при управлінні освіти створено раду директорів
навчальних закладів (голова Л.Котовська, директор РКГ «Престиж»).
Працівниками організаційно-інспекторського відділу упродовж 2016 року
здійснено інспектування та оперативний контроль за навчально-виховним
процесом у закладах з питань: організації та початку навчального року, режимів
роботи закладів, відвідування учнями закладу, завершення І, ІІ семестрів,

навчального року, режиму роботи закладу під час зимових канікул, ведення
шкільної документації, організації та проведення атестації педагогічних
працівників, інформатизації освітньо-виховної діяльності, організація роботи груп
продовженого дня, організованого завершення навчального року, роботи
пришкільних таборів відпочинку дітей, організації харчування у ЗНЗ.
Упродовж 2016 року тематичним, вибірковим та оперативним контролем були
охоплені ключові питання діяльності дошкільних закладів: організація харчування,
планування роботи дошкільного закладу, стан фізичного виховання, робота з
дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, програмно – методичне забезпечення
організації додаткових освітніх послуг, стан проведення атестації педагогічних
працівників, наповнення веб-сайтів ДНЗ, управлінська діяльність.
На постійному контролі відділу дошкільної освіти знаходяться питання стану
захворюваності дітей, організації літнього оздоровлення дітей, стану фізичного
розвитку дошкільнят, оснащення розвивального середовища, щорічно
узагальнюються результати моніторингових досліджень з даних питань,
аналізуються шляхи досягнення позитивних результатів, причини недоліків,
розробляються заходи щодо покращення стану справ.
Названі вище перевірки здійснено за затвердженими пам’ятками та
узагальнено відповідними довідками, наказами, службовими записками, актами, в
яких дано оцінку діяльності освітніх закладів та установ, пропозиції, які
спрямовані на поліпшення діяльності підвідомчих закладів, підвищення в них
рівня навчального процесу. Довідки, накази заслухано на нарадах керівників
закладів, заступників директорів.
Однак рівень управлінської діяльності керівників навчальних закладів вимагає
удосконалення щодо підвищення його ефективності на основі впровадження
інноваційно-інформаційних технологій.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року
№ 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку»,
розпоряджень голови облдержадміністрації від 23 червня 2000 року № 325 «Про
заходи щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку» та від 27 травня
2002 року № 291 «Про додаткові заходи щодо проведення обліку дітей і підлітків
шкільного віку» уповноваженими працівниками освітніх закладів складено списки
дітей, яким до 1 вересня 2016 року виповнилось 5 років, і дітей та підлітків, яким
на 1 вересня 2016 року виповнилось 6-18 років.
Управлінням освіти Рівненського міськвиконкому проводиться робота щодо
залучення дітей міста до здобуття повної загальної середньої освіти.
Відповідно до статистичних даних у місті нараховується 26342 дитини
шкільного віку. З них: 23936 - учні загальноосвітніх навчальних закладів, 917 –
учні професійно-технічних навчальних закладів, 1087 - учні вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації, 151 – учень, що навчається у спеціальних
навчальних закладах для дітей з вадами в розумовому розвитку.
За висновками міської психолого-медико-педагогічної консультації 35 дітей
не навчається за станом здоров’я. 250 дітей 6-річного віку не навчаються, що не
суперечить чинному законодавству.
Упродовж останніх років залишається стабільною (33 табори) кількість
пришкільних таборів з денним перебуванням. В цьому році в пришкільних таборах
відпочивало 5330 учнів, що на 830 осіб більше, ніж у минулому році. Із міського
бюджету виділено 1 млн. 189 тис.грн. для організації харчування дітей у
пришкільних таборах відпочинку з розрахунку 16 грн. в день на 1 дитину.

Із міського бюджету було виділено 1399,8 тис. грн. для оздоровлення дітей
пільгових категорій у КП ДСОК «Електронік – Рівне». У червні - серпні
управлінням освіти оздоровлено в КП ДСОК «Електронік – Рівне» 366 дітей
пільгових категорій. Також було виділено 200 тис.грн. на організацію роботи
закладу оздоровлення та відпочинку.
На особливому контролі перебувають діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, діти, батьки яких в АТО. Першочерговість при виділенні
путівок надається саме цим категоріям дітей. Так влітку 2016 року управлінням
освіти було оздоровлено 55 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, 12 дітей-інвалідів, 22 дитини з багатодітних сімей, 15 дітей з
малозабезпечених сімей, 4 дитини з числа внутрішньо-переміщених осіб, 225 дітей
учасників АТО, що становить 67 % від загальної кількості дітей, оздоровлених
влітку 2016 року.
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 2015-2016 навчальному році проведено 38 діагностичних засідань:
 25 – в умовах ПМПК;
 13 – виїзних (у закладах, чи в домашніх умовах дитини).
За 2015-2016 навчальному році міською ПМПК обстежено 323 дитини (252
дитини дошкільного віку, 71 – шкільного). Уперше виявлено та обстежено 138
дітей (122 – дошкільного віку, 16 – шкільного віку), повторно обстежено 185 дітей
(130 – дошкільного віку, 55 – 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: ДНЗ №№ 31, 35, 56, ЦРПРСА «Пагінець», НРЦ «Особлива
дитина». Вивчення навчальних досягнень дітей виявляє стійку тенденцію до
подолання вад зору, слуху, мовлення, інтелектуальної сфери.
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 2015-2016 н.р. фахівцями ПМПК надано 722 консультації 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 32 дитини з тяжкими психофізичними
порушеннями, які не охоплені корекційним навчанням. Консультанти психологомедико-педагогічної консультації, корекційні педагоги НРЦ «Особлива дитина»

співпрацюють з сім’ями і надають консультаційну допомогу щодо реабілітації
дітей з тяжкими порушеннями розвитку.
У 2015-2016 навчальному році в місті простежується наступне домінування
виявлених видів порушень психофізичного розвитку дітей:
 найвищий ранг поширеності серед нововиявлених дітей займають складні
порушення мовлення – 77 дітей;
 другим рангом поширеності є вади зору – 25 дітей;
 третім рангом є затримка психічного розвитку – 19 дітей;
 четвертим рангом є розумова відсталість – 10 дітей;
 труднощі розвитку з нормою інтелекту – 3 дитини;
 п’ятим рангом є порушення опорно-рухового апарату 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 2016-2017
навчальному році інклюзивним навчанням охоплено 62 дитини з особливими
освітніми потребами (з них 34 – діти-інваліди), за індивідуальною формою
навчання здобувають освіту 62 дитини з вадами фізичного чи (або) розумового
розвитку (з них 49 – 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 навчально-пізнавальної
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 15 дітям, що приступлять до навчання
у вересні 2016 року та 3 дитини будуть долучені до вже функціонуючих
інклюзивних класів.
У місті функціонує консультативний пункт – навчально-реабілітаційний центр
«Особлива дитина». Для надання повноцінної корекційно-розвиткової та
реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами загальноосвітні
навчальні заклади з інклюзивними класами укладають угоди про співпрацю з
даним закладом.
Налагоджено співпрацю з громадською організацією для роботи з дітьми з
аутизмом «Погляд» (керівник Корсун О.В.), що дає можливість детально вивчати
психофізичні можливості дітей з порушеннями соціальної взаємодії з метою
доцільності залучення їх до інклюзивної освіти.
У загальноосвітніх навчальних закладах, які підпорядковані управлінню
освіти, станом на 01 вересня 2016 року працюють 3436 педагогічних працівників.
З них: 1625 спеціалістів з вищою кваліфікаційною категорією (47 %), 493 –
спеціалістів першої категорії (14,3 %), 443 педагогів із педагогічним званням

«учитель-методист», «вихователь-методист» (15,4 %), 530 – «старший вчитель»,
«старший вихователь» (14%). У загальноосвітніх навчальних закладах міста
працюють 7 педпрацівників «Заслужений учитель України» та 8 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 16,5 годин.
У відповідності до плану роботи управління освіти виконавчого комітету
Рівненської міської ради проведено атестацію педагогічних працівників та
керівних кадрів освітніх закладів у 2016 році.
За результатами атестації у 2015-2016 навчальному році проатестовано 459
педагогічних працівників, що на 84 педагоги більше, ніж у попередній звітний
період. У 2015-2016 навчальному році за результатами атестації 82 педагогічним
працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,
підтверджено – 39 педагогічним працівникам. Зросла кількість педагогічних
працівників із педагогічним званням «учитель-методист»: у цьому році його
присвоєно 45 педагогам, що на 19 осіб більше, ніж у минулому році. Проте, майже
на одному рівні залишається кількість педагогічних працівників, яким за
результатами атестації присвоєно педагогічне звання «старший учитель»: у 20142015 навчальному році – 47, а в 2015-2016 навчальному році – 43. На виконання
вимог Типового положення про атестацію та за результатами атестації АК ІІ рівня
63 керівникам встановлено відповідність займаній посаді.
Проте, у процесі атестації 2015-2016 навчального року окремі атестаційні
комісії І рівня загальноосвітніх навчальних закладів були попереджені про
недопустимість атестації педагогічних працівників без проходження підвищення
кваліфікації, атестації педпрацівників без відповідної педагогічної освіти, атестації
педагогічних працівників без дотримання послідовності у присвоєнні
кваліфікаційної категорії, без вагомих правових на це підстав. У 2015-2016
навчальному році зафіксовано 4 таких випадки, у 2014-2015 навчальному році –
один.
Плинність педагогічних кадрів за 2015-2016 навчальний рік є невисокою. У
цьому навчальному році звільнились 58 педагогічних працівників, з них: за
власним бажанням – 21 педагог, 5 педагогів - в зв’язку з виходом на пенсію за
вислугою років. У порівнянні з попереднім звітним періодом зменшилась кількість
педагогів, звільнених за власним бажанням. У 2014-2015 навчальному році
звільнились з роботи 79 педагогів, з них: за власним бажанням 29 педпрацівників,
25 педагогічних працівників – у зв’язку із виходом на пенсію за вислугою років.
Проте, склад педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів,
переважно, залишається сталий.
Зменшується кількість педагогічних працівників, які працюють з неповним
тижневим навантаженням. Однак, зменшення мережі класів старшої ланки
підвищує ризики ймовірного скорочення штатів 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. 22 та 23 березня 2016 року головним
спеціалістом відділу кадрів надавались роз’яснення-консультації щодо заповнення
декларацій за 2015р. З 28 по 30 березня відправлено у ДФС міста Рівного копії
декларацій посадових осіб і керівників освітніх закладів.

Пріоритетними у роботі методичної служби міста були такі завдання:
підготовка педагогічних працівників до упровадження нових Державних
стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти;
організаційний, науково-методичний та інформаційний супровід інноваційної
освітньої діяльності;
організація та проведення активних методичних заходів, спрямованих на
популяризацію праці педагога, підвищення його ролі у суспільстві;
формування «мережевого співтовариства» на принципах рівного доступу до
якісної освіти;
організація віртуальних консультпунктів для малодосвідчених педагогічних
працівників на базі НІІЦ;
підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми, що потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль
навчальних закладів, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного
зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.
Науково-методичну роботу в міському методичному кабінеті забезпечують 27
педагогічних працівників. Із них мають кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої
категорії» - 21 методист, «спеціаліст І категорії» - 1, «спеціаліст ІІ категорії» - 3,
«спеціаліст» - 2.
Усі працівники методичного кабінету постійно працюють над
удосконаленням свого професійного та кваліфікаційного рівнів шляхом
проходження курсів підвищення кваліфікації у Рівненському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти (у 2015-2016 н.р. –11 методистів), самоосвіти,
участі в оперативно-методичних нарадах, обласних нарадах, семінарах,
конференціях, онлайн-нарадах, вебінарах, Інтернет-конференціях. У 2015-2016 н.р.
12 працівників методичного кабінету пройшли атестацію як методисти.
Упродовж року методистами надано індивідуальні консультації різним
категоріям педагогічних працівників з питань методики та організації навчальновиховного процесу, атестації, планування роботи міських методичних об’єднань,
моніторингу навчальних досягнень учнів, програмного забезпечення варіативної
частини навчальних планів, експертизи навчально-методичної та матеріальнотехнічної бази навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Щорічно планується робота над підвищенням управлінської культури
керівників закладів освіти. Для директорів ЗНЗ проведено День управлінця, на
який запрошено працівників суміжних управлінь, міграційної служби, Пенсійного
фонду України у Рівненькій області.
Керівники закладів освіти взяли участь виїзних семінарах у м. Острог та
Тернопіль.
Підвищенню управлінської компетентності завідувачів ДНЗ, удосконаленню
вміння прогнозувати перспективу розвитку закладу, мотивувати колектив,
батьківську громадськість на розв’язання завдань та прийняття колегіальних
рішень сприяла участь керівників у роботі семінару з теми «Використання методу
проектів в управлінні процесом розвитку закладу», який був проведений на базі
ДНЗ № 41. Майстерністю з використання управлінських функцій на етапах
реалізації проектів поділилась завідувач Веремейчук В.М. Портфоліо сучасного
керівника-менеджера поповнилось моделями проектів, етапами їх реалізації,
алгоритмом опису, експертизою та оцінюванням проектів.
Під час семінару-наради з питання ведення діловодства в ДНЗ керівники
поглибили свої знання щодо нормативно-правового забезпечення, систематизації і

зберігання документів та ознайомились з досвідом роботи завідувача ДНЗ № 44
Кузьмук Л.І. щодо складання номенклатури справ та формування документів у
справи.
На засіданнях школи молодого керівника слухачі отримали рекомендації
щодо проведення атестації робочих місць (ДНЗ № 44), зразки планування
педагогічних рад, написання протоколів їх засідань, структуру перспективного та
річного планування роботи дошкільного закладу (ДНЗ № 56).
У травні 2016 року на базі НВК № 14 відбулося обговорення проблем
впровадження інновацій в освітній простір навчального закладу у формі судового
засідання, у якому взяли участь заступники директорів, які координують
методичну роботу.
У 2015-2016 навчальному році роботу над педагогічним проектом «Формування
інноваційного освітнього простору м. Рівне» було продовжено (ІІ етап).
В рамках дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня з теми
«Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в
інтегрованому просторі» було проведено 2 обласних семінари, де виховательметодист НВК № 1 Кіндрат І.Р. презентувала досвід роботи закладу з теми
«Художня література як засіб формування світогляду дитини: інтегровані
підходи». На шпальтах освітянської преси розміщені матеріали дослідноекспериментальної роботи педагогів НВК № 1: вихователь-методист Кіндрат І.Р. –
літературні проекти у семи номерах журналу «Методична скарбничка вихователя»;
«Реалізація інтегрованого підходу в побудові та організації освітнього процесу» у
журналі «Вихователь-методист дошкільного закладу», конспекти занять
вихователів Марчук З.В., Вовк О.В., Шікової Т.Є. у журналах «Дошкільне
виховання».
У місті Рівному дослідно-експериментальна робота здійснювалася у 13 навчальних
закладах. З них у п’яти – дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня та у 8
загальноосвітніх навчальних закладах – регіонального рівня.

Дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня здійснювалася за
наступними напрямами:

Формування естетично ціннісного ставлення школяра до оточуючого світу в
умовах реалізації нової моделі школи естетичної культури - Рівненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 Рівненської міської ради;

Розвиток і виховання гімназистів в єдиному Європейському освітньому
просторі - Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міської ради;

Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості
- Рівненська гімназія «Гармонія» Рівненської міської ради;

Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання
предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних
закладах - Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Рівненської
міської ради;

Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в
інтегрованому просторі ДНЗ - Рівненський навчально-виховний комплекс № 1
Рівненської міської ради.
Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня здійснювалася за
такими напрямами:

Оновлення педагогічного процесу в початковій школі засобами науковопедагогічного проекту «Росток» - Рівненський навчально-виховний комплекс
«Колегіум» Рівненської міської ради;



Формування в учнів полінгвального світогляду з метою реалізації
міжкультурної комунікації» - Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
«Центр надії» Рівненської міської ради; Рівненська класична гімназія «Престиж»
Рівненської міської ради;

Планування навчально-виховної роботи школи в умовах експериментального
впровадження інноваційної виховної системи України - Рівненський
природничо-математичний ліцей «Елітар» Рівненської міської ради;

Акмеологізація освітньої діяльності у навчальних закладах - Рівненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, Рівненська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 27 Рівненської міської ради, Рівненська класична гімназія
«Престиж» Рівненської міської ради;

Організація освітньо-оздоровчого процесу навчального закладу «Школи
сприяння здоров’ю» з впровадженням компетентнісно-орієнтованого підходу від
валеологічних знань до здорового способу життя - Рівненська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №4 Рівненської міської ради.
7 загальноосвітніх навчальних закладів міста (ЗОШ №№ 9, 13, 27, СпШ
«Центр надії», ПМЛ «Елітар», РГГ, РКГ «Престиж») беруть участь у
регіональному експерименті «Комплексне дослідження системи виховання в
українській школі в умовах входження в європейський освітній простір».
Методична служба значну увагу приділяла роботі з молодими спеціалістами.
У 2016 році на базі Рівненського НВК № 26 у міському Святі молодого
вчителя взяло участь 42 молодих педагоги.
Новопризначені вчителі мали можливість підвищувати фахову майстерність
під час роботи шкіл молодого педагога, засідання яких відбувались в ході
діяльності міських методичних об’єднань учителів-предметників. Разом із тим,
фаховій та соціальній адаптації молодих фахівців у освітньому просторі міста
сприяли засідання міського клубу молодих вчителів «ПІЗНАйКО».
Традиційний заочний конкурс професійної майстерності «Методична
скарбниця» вдев‘яте проведено в номінаціях «Трудове навчання», «Фізика».
Щорічно у лютому рівненські освітяни «ярмаркують», демонструючи через
підготовлені методичні посібники уміння працювати по-новому у світі сучасних
освітніх технологій. Цьогоріч на І тур ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості, який відбувся на базі СпШ № 15, було представлено 258
робіт у десяти номінаціях: «Етика», «Біологія, екологія», «Трудове навчання»,
«Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Хімія»,
«Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво». Його
учасниками стали 273 педагоги, лауреатами – 73. Найбільше робіт представлено в
номінаціях «Фізична культура», «Трудове навчання» та «Біологія, екологія».
Компетентне журі визначило переможців конкурсу-ярмарку (а ними стали 60
рівненських педагогів). З усіх робіт, представлених на обласний етап, 22 учителів
здобуло перемогу, а 13 – відзначено за актуальність змісту та практичне
спрямування методичних розробок.
У конкурсі «Учитель року–2016» чотири рівненських педагоги стали
абсолютними переможцями на обласному етапі й гідно представили
освітянську галузь міста на Всеукраїнському етапі. Всеукраїнський етап
конкурсу відбувався в різних містах України: у Луцьку, Києві, Чернігові,
Львові.
Гапанчак Сергій Борисович, учитель Рівненської спеціалізованої школи
№ 15, у номінації «Захист Вітчизни», яка проводилася в Україні вперше, посів

2 місце; Солімчук Катерина Миколаївна, учитель Рівненської класичної гімназії
«Престиж», у номінації «Англійська мова» – 6 місце; Пилипович Тарас
Васильович, учитель Рівненської гімназії «Гармонія», у номінації «Історія» – 10
місце; Бережнюк Роман Миколайович, учитель Рівненської класичної гімназії
«Престиж», став учасником конкурсу у номінації «Математика».
У ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року–
2015» троє рівненських педагогів гідно представили місто в таких номінаціях
конкурсу: «Класний керівник 8-9 класів» і «Класний керівник 10-11 класів». За
результатами конкурсних випробувань лауреатами та переможцями стали:
Остапіна Тетяна Іванівна, класний керівник 11 класу Рівненської української
гімназії, Стасюк Лариса Володимирівна, класний керівник 9 класу Рівненської
ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 імені Володимира Короленка, Галатюк Тарас Юрійович,
класний керівник 10 класу Рівненської ЗОШ І –ІІІ ст. № 6.
Одним з визначальних чинників, який позитивно впливає на роботу з
педагогічними кадрами, було створення в 2013 році навчально-інформаційного
центру (НІІЦ).
Протягом трьох років 300 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 прийняття участі у вебінарах, он-лайн нарадах, брифінгах. Пошук,
узагальнення та розповсюдження перспективного досвіду, інформаційноінноваційного підходу до навчання і виховання – це один із напрямків роботи
НІІЦ. На методичному порталі BOOK-SERVER розміщено біля 2 тисяч
напрацювань педагогічних працівників, які переглянули або завантажили 96861
користувачів, що майже в 3 рази більше, ніж в 2014 році.
Широке впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальновиховну 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.
Усі загальноосвітні навчальні заклади, включаючи заклади нового типу (НВК,
ліцеї, гімназії), в основному, забезпечені комп’ютерною технікою.
У 2016 році у 38 загальноосвітніх навчальних закладах функціонувало 40
комп’ютерних класів.
Кількість комп’ютерів, термін придбання яких понад 5 років, – 480, що
складає 50 %.
Кількість учнів на один комп’ютер – 21, як і в минулому навчальному році.
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).
У 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), а також
сайти методичних об’єднань вчителів початкового навчання, трудового навчання,
фізики, інформатики.
Залишається проблемою своєчасність поновлення інформації на вищезгаданих
сайтах.
Запровадження нового стандарту початкової освіти, який передбачає вивчення
інформатики в 2-4 класах, дає підстави стверджувати про недостатню кількість
НКК та комп’ютерів у них (65 % від потреби).
Серед виховних напрямів у 2016 році переважали патріотичне та
громадянське, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і
закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь.
Упродовж вересня-травня 2015-2016 н.р. учні усіх навчальних закладів міста
взяли участь в акції «Лист солдату» та передали свої роботи волонтерам. Їх листи
та малюнки, у яких висвітлено прагнення до миру і спокою, бачення щасливого
майбутнього нашої країни через справжній патріотизм та незламність наших
воїнів-захисників, потрапляли до військовослужбовців у зону АТО та до
поранених у Рівненський військовий шпиталь.
У 2016 році у місті проведено ряд заходів національно-патріотичного
спрямування. 13 жовтня 2016 року за участю заступника міського голови
Кульчинської Г.Г. на майдані Незалежності відбувся ХХІ загальноміський оглядконкурс патріотичної пісні та строю «Червона калина», у якому взяло участь 33
взводи шкіл міста. Гран-прі отримала команда СпШ № 15.
У всіх навчальних закладах підготовлено інформаційні куточки про героїв
АТО, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення
обороноздатності України.
Відкрито меморіальну дошку загиблому під час бойових дій в зоні АТО,
випускнику ЗОШ № 6 Свідерському Дмитру, СпШ № 15 Мірошнику В’ячеславу.
15 жовтня 2016 року в урочищі Видумка відбувся мітинг-реквієм, на якому
вшанували пам’ять загиблих тут українців-волинян.
З метою виховання любові до рідної землі, патріотизму та толерантності в
дітей дошкільного віку, в рамках акції «Діти Рівного – за мир та єдність в Україні»
в кожному ДНЗ були проведені благодійні акції спільно з дітьми, родинами
вихованців, педагогами. Зібрані посилки з подарунками «Подаруй іграшку дітям зі
Сходу» були передані дітям Донецької та Луганської областей. 21 листопада у
всіх закладах міста проведено День Гідності і Свободи.
12 лютого 2016 року біля пам’ятника Климу Савуру відбувся мітинг,
приурочений 71-ій річниці з дня смерті легендарного повстанця, першого
командира УПА на Волині.
20 лютого 2016 року учнівська молодь міста взяла участь у загальноміських
заходах, приурочених Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні.

28 квітня 2016 року проведено Великодню благодійну ярмарку «Максе,
живи!», в ході якої зібрано 169 тис.763грн., 74$, 10€ на лікування онкохворому
учню ЗОШ № 20 Гаврилюку Максиму.
Упродовж листопада 2015 – травня 2016 проведено загальноміський шкільний
дебатний турнір «ПРЕС», в якому взяло участь 30 команд від загальноосвітніх
навчальних закладів міста. У фінальній грі, яка відбулася 18 травня 2016 року в
залі засідань Рівненської міської ради, змагалися команди Рівненської
загальноосвітньої школи № 28 та Рівненської спеціалізованої школи № 15.
Переможцем стала команда спікерів СпШ № 15.
19 травня 2016 року в День Вишиванки учнями ЗНЗ міста проведено акцію
«Подаруй вишиванку ровеснику зі Сходу», в ході якої зібрано 88 вишиванок і
передано представнику Міського центру творчості дітей м. Сєвєродонецьк.
З 9 по 18 травня 2016 року у Рівненському міському Палаці дітей та молоді
проходив ХХІ традиційний Благодійний марафон «З вірою в майбутнє. Щоб шляхи
стелились рушниками», символом якого став вишитий рушник, що уособлює
собою дорогу в життя.
Упродовж 10 днів в ПДМ проходили концерти художніх колективів Палацу та
багато інших заходів, яких нарахували більше п’ятдесяти. Виручені кошти
направили на підтримку талановитих та соціально незахищених випускників
Палацу – учасників Марафону. Ними цьогоріч стали: Юлія Чабар (Школа
образотворчого мистецтва), Анна Бойко (Школа східних єдиноборств), Назар
Дем’янчук (Школа бізнесу), Карина Садоха (Літературно-розвивальна студія
«ЛітЕра»). Відтак діти отримали по 6 тисяч гривень та подарунків на 1,5 тисячі
гривень від благодійників. Матеріальну допомогу від Марафону отримали і
вихованці Палацу, яким вона була вкрай необхідною: Софія Євстєгнєєва –
вихованка «Зразкового художнього колективу» камерного хору «Аве Марія»,
Єлизавета Кравчук – вихованка Школи східних єдиноборств, а також Анна
Борисенко – учениця ЗОШ № 5, сестра загиблого в АТО. Дівчата отримали по 2
тис. гривень.
Усі батьки висловили безмежну вдячність за таку підтримку своїх дітей.
Важливо, що кожен учасник Марафону отримав не лише матеріальну допомогу
для здійснення власних творчих планів, але й духовну та моральну підтримку від
учнівсько-педагогічного колективу Палацу, гостей Марафону та благодійників.
2 дітей з особливими потребами Центру ранньої педагогічної реабілітації та
соціальної адаптації «Пагінець» Наталія Панасюк та Ангеліна Іванова отримали
подарунки від Палацу дітей та молоді на суму майже 2 тис. грн. і від партнерів
Благодійного марафону на суму 1100 грн. Вимушена переселенка з Луганська,
вихованка Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості
Єлизавета Будицька, яка брала активну участь у концертах, отримала цінний
подарунок від ПДМ вартістю 1360 грн. Також ПДМ оплатив перебування
дівчинки у Рівному на час проведення Благодійного заходу.
Не один рік поспіль Благодійний Марафон допомагає хворим дітям
онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Як і минулого року,
цьогоріч їм закупили ліки першої необхідності на суму 20 тисяч гривень.
Загалом з усіх заходів Благодійного Марафону зібрали 124 808 гривень.
Загальні витрати ПДМ та МГО «Сприяння позашкільній освіті» на організацію,
проведення та надання благодійної допомоги склали 129795 грн.
З 30 травня по 16 червня 2016 року у 33 навчальних закладах міста
функціонували пришкільні табори. Три тижні перебування в пришкільному таборі

організатори відпочинку зробили тематичними: перший тиждень – «Ми –
рівняни», другий – «Ми – спортивні», третій – «Ми – талановиті».
1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, відбулося відкриття табірної
зміни традиційною концертною програмою «Барви літа». Відкриття табірної зміни
розпочали конкурсом малюнка на асфальті на тему «Ми – рівняни». Найбільш
яскраво і креативно передали у своїх роботах любов до рідного міста вихованці
гуманітарної гімназії, ЗОШ №№ 1, 6, 8, 11, 13, 23. 24, НВК №№ 1, 2, 12, 17, 37,
класичної гімназії «Престиж» та гімназії «Гармонія». Завершальним штрихом
свята «Барви літа» став патріотичний флеш-моб.
Упродовж табірної зміни для вихованців пришкільних таборів було
організовано проведення багатьох цікавих загальноміських заходів, зокрема
загальноміської гри-подорожі парком відпочинку імені Т.Шевченка «Веселий
потяг» та літніх батлів, які складалися з двох частин: «Брейн-батл» та «Данс-батл».
Навчальні заклади активно висвітлювали яскраві моменти перебування дітей у
пришкільних таборах на сайті управління освіти.
Упродовж 2015-2016 року продовжено тісну співпрацю із суміжними
відділами та управліннями: управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту,
службою у справах дітей, центром соціальної служби для сім’ї дітей та молоді,
відділом 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 із запобігання поширення алкоголю, тютюнокуріння, ВІЛ-інфекції, з
підвищення рівня духовності і моралі дітей та учнівської молоді. З метою
популяризації здорового способу життя в учнівському середовищі систематично
проводились зустрічі школярів із лікарями: наркологом, психіатром,
невропатологом. Питання профілактики тютюнокуріння та вживання алкоголю
неодноразово розглядалось і обговорювалось на загальношкільних батьківських
зборах у рамках роботи батьківських всеобучів.
Навчальними закладами забезпечено ведення внутрішньошкільного обліку
дітей, які схильні до порушень дисципліни, пропусків уроків без поважних причин,
бродяжництва, тютюнокуріння, конфліктних стосунків з учнями та вчителями.
Станом на травень 2016 року таких дітей – 121.
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, у 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 2015-2016 навчальному році у місті Рівному збережено мережу
позашкільних навчальних закладів. Систему позашкільних навчальних закладів
управління освіти складають: міський палац дітей та молоді, міський центр
творчості учнівської молоді.

Усього по місту налічується 337 гуртків у ЗНЗ міста та 503 гуртки у ПДМ та
МЦТУМ, що охоплює 14 255 учнів (57 % 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 21 941
(89%).
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, фізкультурноспортивного - 65, дитячі громадські ініціативи в системі позашкільної освіти – 1.
У ПДМ та МЦТУМ функціонують гуртки: науково-технічного напрямку –
171, еколого-натуралістичного – 21, туристсько-краєзнавчого – 2, фізкультурноспортивного – 41, художньо-естетичного – 215, дослідно-експериментального – 10.
У гуртках ЗНЗ міста налічується 7073 учні, що становить 28 % від всієї
кількості дітей шкільного віку, які навчаються в школах міста. Найбільше
охоплено гуртками у: НВК № 37 – 100 %, РКГ «Престиж» - 88 %, РЕПЛ – 83 %, РГ
«Гармонія» - 92 %, НВК № 17 - 74 %, ЗОШ № 20 – 63 %, ЗОШ № 18 – 50 %.
Гуртками ЗНЗ міста охоплено дітей соціально незахищених категорій: дітейсиріт – 74, дітей-напівсиріт – 218, дітей із багатодітних сімей – 742, дітей з
малозабезпечених сімей – 169, дітей-інвалідів – 128, дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах – 31, дітей, які перебувають на внутрішкільному
обліку – 30, дітей з числа переселених із зони АТО та АР Крим – 63, дітей з числа
військовослужбовців, які перебували/перебувають у зоні АТО – 227.
З метою розвитку мережі позашкільної освіти, сприяння зайнятості у вихідні
дні фізкультурно-спортивною роботою у 2015-2016 навчальному році на базі 19-ти
загальноосвітніх навчальних закладів функціонували центри дозвілля для учнів та
їх батьків, які проживають на території обслуговування закладу. Для повноцінної
роботи центрів виділено додаткові ставки керівників гуртків.
На постійному контролі управління освіти перебуває стан розвитку
учнівського самоврядування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах. Саме завдяки учнівському самоврядуванню в закладах активізувався
волонтерський рух у 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, як бачимо, створено основи цілісної виховної системи, яка є
результативною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення.
На виконання Указу Президента України від 16.11.2015 року № 641/2015
«Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» у місті
проведено ряд заходів, спрямованих на популяризацію англійської мови для учнів:
- конкурс селфі «English in my life» (1-11 клас);
- фестиваль інсценівок англійською мовою «Fairy tales» (1-4 клас);
- конкурс на краще декламування поезії Т.Г.Шевченка;
- олімпіада «Юні знавці англійської мови» (4-5 клас);
- конкурс на кращий твір-есе «Ukraine is in Europe» (8-11 клас);
Для вчителів проведено:
- конкурс методичних портфоліо;
- конкурс розроблених навчальних проектів на тему «Ukraine» (4-11 клас);
- конкурс презентацій (в програмі PowerPoint) на тему «The place I love the most».

Управління освіти Рівненського міськвиконкому та КУ «Рівненський міський
методичний кабінет» приділяють значну
увагу розвитку міжнародного
співробітництва, підтримують зв’язки з Гете-Інститутом, Французьким Альянсом,
представниками Американської та Британської Рад, Генеральним консульством
Республіки Польща у Луцьку, обласним українсько-польським товариством,
Волинським ресурсним центром та міжнародними видавництвами.
Систематично надається детальна інформація педагогам та учням ЗНЗ
м.
Рівного щодо організації міжнародного співробітництва, діючих міжнародних
програм та проектів.
129 учнів 9-10-х класів ЗНЗ міста взяли участь у міжнародній українськоамериканській програмі «Програма майбутніх лідерів», 68 учнів стало фіналістами.
Понад 200 вчителів навчальних закладів міста були учасниками різних
міжнародних програм, освітніх проектів, семінарів та конференцій.
Активно діють українсько-польські проекти «Відкрита Польща»,
«Демократична школа», «Обмін міжнародним та полікультурним досвідом»,
«Будуємо Європу разом», «Європейський вибір», «Разом – обмін молоді»,
«Пізнання спільних традицій та історії», «Молодь в дії», «Чисте повітря» за
підтримки фондів «Освіта для демократії», «Товариство сприяння роботи з
дітьми», «Крокуємо в Європу разом» (Польща), в яких беруть участь педагоги та
учні ЗОШ №№ 1, 8, 10, 13, 20, 22, 27, НВК №№ 12, 14, 26, СпШ № 15, РКГ
«Престиж», РГ «Гармонія», РУГ, ПМЛ «Елітар», РЕПЛ, РГГ, СпШ «Центр надії».
У рамках даних проектів відбуваються обміни делегаціями, листування,on-line
конференції зі школами-партнерами міст Варшава, Лодзь, Клєщув, Вроцлав,
Краків, Володава, Сулейовек, Губін, Жошув, Райовець, Гошковіце, ПьотркувТрибунальский, Ніцково, Воєводін, Собків, Горковіце (Польща).
У 29 навчальних закладах міста: ЗОШ №№ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22,
23, 24, 25, 27, 28, СпШ № 15, НВК №№ 2, 12,17, 19, 26, «Колегіум», РУГ, РГГ,
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 конкурсі «Європейська олімпіада» цього року взяли участь 26
учнів, 6 з яких стали переможцями та отримали Подяки міського голови. Учасники
показали високий рівень знань з історії, географії, культури країн ЄС. Також
відбувся міський фестиваль «Англійська мова об’єднує світ» та конкурс
відеороликів Шкільних Європейських клубів у рамках Року англійської мови 2016. У травні 2015 року члени Шкільних Європейських клубів брали активну
участь у міському святі «День Європи». Команда ШЕКу «Єврокідз» РГ «Гармонія»
стала фіналістом міжнародного конкурсу «Творчість не знає кордонів»
(координатор Тимощук С.О.) у рамках програми транскордонного співробітництва
Польща-Україна-Білорусія.
Протягом 6 років успішно діє міжнародний українсько-німецький освітній
проект «Школи – партнери майбутнього» за підтримки Гете-Інституту (Україна), в
якому беруть участь вчителі та учні НВК № 12, РГГ. Відповідно до цього проекту
вчителі німецької мови вищевказаних закладів щорічно є учасниками регіональних
та всеукраїнських семінарів, проходять стажування в Німеччині (Новосад А.Б.,
учитель німецької мови РГГ, Мороз О.М., учитель німецької мови НВК № 12).
Учителі та учні НВК № 12 взяли участь у міжнародній молодіжній конференції
«Школа за екологію: думай, досліджуй, дій» (м. Берлін). У рамках проекту на базі
НВК № 12 та РГГ у листопаді 2015року відбувся Всеукраїнський семінар за
участю координаторів проекту з Німеччини, Гете-Інституту та директорів ЗНЗ –

учасників проекту з різних міст України. 87 учнів пройшли тестування на
міжнародний іспит з німецької мови різних рівнів (А1-В1).
Учителі англійської мови НВК № 12, СпШ № 15, РГ «Гармонія», РГГ, СпШ
«Центр надії» та директор НВК № 12 Лагодюк В. Ю. протягом 3-х років є
активними учасниками міжнародної освітньої програми «е Twinning Plus»(е
Твінінг Плас), яка реалізується за підтримки Європейської комісії та МОН
України. Педагоги беруть участь у міжнародних семінарах – тренінгах,
конференціях у рамках програми. Учитель НВК № 12 Бабійчук Тетяна Петрівна
взяла участь у міжнародній конференції в Брюселі в жовтні 2015року.
У травні 2016 року у м. Вроцлав (Польща) відбулася міжнародна конференція
у рамках проекту «Польсько-німецько-українська зустріч молоді для
європейського порозуміння» за участю партнерів з Республіки Польща, Німеччини
та учнів і педагогів РГ «Гармонія», НВК № 12.
У 2016 році ЗНЗ міста продовжено активну роботу з питань організації
міжнародних зв’язків з Німеччиною, Великобританією та Францією. СпШ № 15
четвертий рік поспіль є учасником міжнародного українсько-британського проекту
«Навчаємось разом», який передбачає співробітництво з навчальними закладами
Великобританії, Чехії, Німеччини, Греції. Реалізуються культурно-лінгвістичні
обміни між СпШ № 15 та гімназією м. Тюір (Франція) за підтримки асоціації
«Солідаріте», з січня 2013 року школа є співорганізатором проекту щодо обміну
учнів із школою у Англії в рамках міжнародної програми «Молодь в дії». Це дає
можливість учням та вчителям здійснити навчальні візити, ознайомитись з
системою освіти та культурною спадщиною Британії.
Цього року відбулася міжнародна конференція «Демократизація освітнього
процесу: реалії та перспективи» за сприянням міжнародної Федерації щодо роботи
з дітьми ТПД ( м. Варшава), в якій взяли участь педагогічні працівники НВК №№
2 12, 26, ЗОШ № 3, НРЦ «Особлива дитина». Директор СпШ «Центр надії»
Шенкнехт О.В. у лютому 2016 року відповідно до запрошення Всеукраїнської
академії інноваційного розвитку освіти стала учасницею польсько-українського
Форуму «Співпраця польських та українських ЗНЗ» в межах проекту «Відкрита
Польща».
У 2016 році директори, вчителі та учні НВК № 12, СпШ «Центр надії», РЕПЛ,
ЗОШ №№ 1, 3, 10, 13, 20 були учасниками різноманітних польсько-українських
проектів у Польщі, де мали можливість обмінятися ідеями досвіду щодо
організації
навчально-виховного
процесу,
започаткувати
трьохсторонні
українсько-польсько-німецькі проекти у рамках Євроінтеграції.
Учителі історії та правознавства загальноосвітніх навчальних закладів міста
беруть участь у спільній програмі ЄС та Ради Європи «Підтримка політики освіти
в галузі виховання демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини в
країнах спільного партнерства». У 2015-2016 році вони стали учасниками
українсько-польського проекту «Класна школа» за підтримки Міністерства
народної освіти Польщі, Центру громадянської освіти (Варшава), шведської
організації «SKL-international» (програма демократичного громадянства) , є
учасниками міжнародних семінарів-тренінгів з питань вивчення історії Другої
світової війни та Голокосту (за сприяння конференції «Claimce Conferense»,
комітету «Joint», гуманітарного фонду «DUTCH FUND», українсько-чеського
проекту «Усна історія» (Association for International Affairs). Методист КУ
«РММК» Грещук Т.М. стала учасником 18 наради українсько-польської комісії
експертів з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та
географії у м. Чернівці. Участь у програмах та проектах надасть змогу вчителям

суспільствознавчих дисциплін поглибити знання про права людини, демократичне
громадянство, вирішити спірні питання історії та, використовуючи досвід
іноземних партнерів, застосовувати їх у реаліях сьогодення України.
Результативно працює Центр польської культури та мови на базі ЗОШ № 10,
де проводяться різноманітні заходи за участю Генерального Консула Республіки
Польща у Львові, реалізуються проекти, що дозволяє учням поглибити свої знання
з польської мови.
Центр «Пагінець» активно співпрацює з МБФ «ОМНІ - мережа для дітей»,
університетом Джеймса Медісона, Вірджинія, США, науковцями РДГУ, МЕГУ,
НУВГП з питання «Сучасні аспекти раннього втручання щодо дітей з особливими
потребами». У 2015-2016 р.р. на базі закладу проведений регіональний семінар, де
обговорювалося питання щодо роботи з дітьми з синдромом Дауна. ДНЗ №№ 14, 2, 7,
11, 3, 27, 52, 40 є членами Волинської громадської організації ОМЕП з налагодження
міжнародної співпраці з питань дошкільного виховання.
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 дорожньо-транспортного
травматизму, залучення учнів до вивчення та дотримання Правил дорожнього
руху, попередження порушень ними норм безпечної поведінки на вулицях і

дорогах управлінням освіти спільно з відділом Державтоінспекції проведений
конкурс-рейд «Увага! Діти – на дорозі!» (вересень).
З метою залучення дітей до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху,
безпечної поведінки на вулицях міста, заміських дорогах, у транспорті у
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах з 16 травня по 20 травня 2016
року проведений Тиждень безпеки дорожнього руху.
Відповідно до плану заходів із підготовки та проведення у 2016 році Дня
охорони праці в Україні та з метою виховання у дітей зацікавленості до культури
виробництва, формування активно свідомої позиції щодо значення і місця
здорових та безпечних умов праці, залучення дітей до вивчення та дотримання
вимог правил охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальновиховного процесу, пропаганди безпечних умов праці батьків управлінням освіти
впродовж січня-лютого 2016р. проведений конкурс дитячого малюнку «Охорона
праці – очима дітей». Конкурс відбувся у всіх загальноосвітніх навчальних
закладах міста, у ньому взяли участь учні всіх вікових категорій (у міському етапі
конкурсу – 75 учнів). Результати міського конкурсу узагальнено наказом по
управлінню освіти.
Упродовж навчального року у навчальні заклади направлені інформаційноінструктивні листи, надані протокольні доручення з питань охорони праці.
З метою попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі дітей на
пожежах через дитячі пустощі з вогнем, необережного поводження з вогнем у
навчальних закладах міста впродовж навчального року проводиться відповідна
робота: тематичні бесіди, виховні години, години спілкування, інформаційнопопереджувальні хвилинки на теми безпеки життєдіяльності, екскурсії у
підрозділи ДСНС, акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти», виставки плакатів,
малюнків з протипожежної безпеки, інших видів безпеки, навчання дій в разі
екстреної евакуації із приміщень навчального закладу.
Упродовж 2016 року учні загальноосвітніх навчальних закладів відвідували
клас-музей «Промінець» (всього близько 4 тис. учнів).
У березні 2016 року у загальноосвітніх навчальних закладах проведений
конкурс малюнків на протипожежну тематику. На міський етап конкурсу було
представлено 158 малюнків. За результатами конкурсу виданий відповідний наказ.
Спільно з Рівненським міськрайонним управлінням ГУ ДСНС у Рівненській
області 15 жовтня 2016 року був проведений міський етап XXІІ фестивалю
Дружин юних пожежних. У конкурсі взяли участь команди із 12 загальноосвітніх
навчальних закладів. Команда дружини юних пожежних ЗОШ № 1 отримала
перемогу в обласному фестивалі ДЮП.
Перед початком 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.
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
лишаються:
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.
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
2015-2016 навчальному році було організовано та проведено 34 заходи:
Десять дошкільних закладів взяли участь у фестивалі «Шашки-64» з нагоди
Міжнародного дня спорту у м. Рівному. І місце виборов ДНЗ № 2, ІІ - ДНЗ № 44,
ІІІ – ДНЗ № 35.
У фестивалі ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» з нагоди Всесвітнього
Дня здоров’я в м. Рівному І місце посів ДНЗ № 40, ІІ – ДНЗ №№ 2, 57, ІІІ місце –
ДНЗ №№ 7, 52, НВК № 37.
У міському конкурсі «Зимова фортеця» в рамках Всеукраїнських спортивних
заходів «Спортивна зима» І місце виборов ДНЗ № 45, ІІ – ДНЗ № 44, ІІІ - ДНЗ №
42, а в обласному етапі цього ж конкурсу І місце здобув ДНЗ № 45.
За результатами міської спартакіади в командному заліку І місце посів ДНЗ №
55, ІІ – ДНЗ № 56, ІІІ місце – ДНЗ № 42.
Під час проведення Всеукраїнського Олімпійського дня бігу у м. Рівному
серед хлопчиків І місце виборов НВК № 37, ІІ – ДНЗ № 27, ІІІ місце – ДНЗ № 45;
серед дівчаток – І місце здобув ДНЗ № 2, ІІ – ДНЗ № 50, ІІІ – НВК № 1.
Управлінням освіти проводиться Спартакіада серед учнів ЗНЗ та Спартакіада
серед працівників ЗНЗ м. Рівного.
У Спартакіаді серед працівників освіти у 2015-2016 навчальному році взяло
участь 20 ЗНЗ, призерами стали: 1місце – ЗОШ № 28, 2 місце – РГГ, 3 місце –
НВК № 26.
У міській Спартакіаді серед школярів у 2015-2016 навчальному році взяли
участь 34 навчальних заклади, переможцями стали: І місце – ЗОШ № 28, ІІ місце –
НВК № 12, ІІІ місце – НВК № 26.
Нагородження переможців Спартакіад серед школярів та працівників освіти
відбулося у міськвиконкомі за участю голови м. Рівного В.Хомка.
Активну участь у проведенні та суддівстві Спартакіади школярів м. Рівного
беруть методичні об’єднання вчителів фізичного виховання таких шкіл: ЗОШ №№
1, 3, 9, 18, 23, 25, 27, 28, НВК №№ 2, 12, 17, 19, 26, «Колегіум», РГГ, РУГ.
Успішно виступають школярі м. Рівного в обласній Спартакіаді школярів
Рівненщини, яка складається з 13-ти видів спорту. За підсумками ХVIII обласної
Спартакіади школярів у 2015-2016 навчальному році команда школярів м. Рівного
виборола 8 перших та 2 других місця і в загальнокомандному заліку посіла І місце.
Школярі ЗОШ № 28 успішно виступили на Всеукраїнських спортивних змаганнях.
Команда дівчат виборола 1 місце в Чемпіонаті України з баскетболу серед дівчат
2001-2002 р.н., а команда юнаків посіла 1 місце в Чемпіонаті України з волейболу
серед юнаків 1999-2000р.н.
Також успішно виступили вчителі м. Рівного в обласній Спартакіаді серед
працівників освіти, яка відбулася 29 травня 2016 року в м. Березне. Збірна команда
вчителів м. Рівного виборола 4 других та 1 місце з настільного тенісу і в
загальнокомандному заліку посіла IІ місце в обласній Спартакіаді серед
працівників освіти.
-

Упродовж 2015-2016 навчального року управлінням освіти Рівненського
міськвиконкому організовано та проведено ряд заходів з військовопатріотичного виховання молоді.
З метою активізації роботи з військово-патріотичного виховання молоді,
узагальнення стану допризовної підготовки юнаків в ЗНЗ м. Рівного, підвищення
зацікавленості молоді до служби в Збройних Силах України з 10 по12 травня 2016
року проведено I (міський) етап Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної
молоді «Заграва-2016». На першому етапі 10 травня 2016 року на базі військової
частини А4240 (батальйон охорони) учні показали своє вміння зі стройової
підготовки, спорядження магазина патронами та підтягування на перекладині. На
другому етапі 12 травня 2016 р. на базі ТСОУ учні змагалися зі стрільби з
малокаліберної гвинтівки та метанні гранати Ф-1 на дальність, результати
юнацького збору внесені до підсумкової таблиці: І місце – ЗОШ № 22, ІІ – РГ
«Гармонія», ІІІ – ЗОШ № 9.
З метою військово-патріотичного виховання молоді 12 квітня 2016 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. Управлінням освіти організовано та
проведено 28 травня 2016 року навчальні стрільби з автомата Калашникова на
Рівненському загальновійськовому полігоні, взяло участь 530 учнів 11-х класів
ЗНЗ м. Рівного. Ці заходи висвітлені у засобах масової інформації.
Однак, слід виокремити окремі проблеми та перспективи щодо удосконалення
фізкультурно-оздоровчої та військово-патріотичної роботи у навчальних закладах:

З метою виконання навчальної програми предмета «Фізична культура» вжити
заходи щодо поповнення спортивного інвентаря (м’ячі – футбольні, волейбольні,
баскетбольні) для ЗНЗ.

З метою повноцінного проведення вивчення предмета «Захист Вітчизни» та
підготовки молоді до служби у Збройних Силах України клопотати перед
відповідним командуванням про повернення в загальноосвітні навчальні заклади
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.

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності
забезпечення рухової активності дітей, дотримання правил харчування,
контролю за станом здоров’я.

Допускати до участі у змаганнях всіх рівнів лише учнів, які пройшли
спеціальну тренувальну підготовку впродовж не менше як одного місяця.

Передбачити у перспективних і річних планах роботи проведення позакласних
занять та фізкультурних свят. Започаткувати шкільні традиційні спортивні
свята.

Учителям фізичного виховання у 2016-2017 навчальному році працювати над
удосконаленням методики проведення уроку фізичного виховання, заняття
будувати на діагностичній основі, застосовуючи індивідуальний та
диференційований підхід в процесі дозування фізичних навантажень.
У 2016 році ефективно працювала психологічна служба міста.
Упродовж навчального року працівники психологічних служб впроваджували
нові форми роботи, а саме: психологічні ігри для батьків та дітей (гра «Квітчел»,

ігри «Психологічні секрети», «Сімейний герб»), які допомагали формувати
позитивні взаємостосунки в сім’ї, розвивати партнерство між дорослими і дітьми.
З метою підвищення рівня психологічної компетентності учасників
навчально-виховного 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 2015-2016 навчальний рік психологами та
соціальними педагогами було проведено 697 просвітницьких виступів для
педагогів. Активізувалась просвітницька діяльність працівників психологічних
служб для учнів: проведено 1631 захід, що на 80 заходів більше, ніж у минулому
навчальному році. Для батьків проведено 925 заходів, з них – 133 у формі
тренінгів, ділових ігор.
Практичні психологи загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів міста,
у порівнянні з минулим роком, активізували свою діяльність в напрямку
здійснення індивідуальної корекційно-відновлюваної та розвивальної роботи з
учнями та дітьми (збільшено показник на 509 осіб), а соціальні педагоги
активізували просвітницьку роботу з учнями.
У 2015-2016 н.р. продовжено роботу щодо проведення консультацій для
батьків у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та Центрі практичної
психології і соціальної роботи. За цей період практичними психологами,
соціальними педагогами надано 4846 консультацій для батьків. Тематика звернень
зі сторони батьків була різною: готовність дітей до школи, перебіг адаптаційних
процесів, труднощі у навчанні, особистісний розвиток дітей, сімейні
взаємостосунки, супровід дітей з особливими потребами. Надання консультацій у
зручний для батьків час сприяло збільшенню кількості звернень батьків до
працівників психологічної служби (на 547 консультацій більше, ніж у минулому
навчальному році).
Пройшли навчання на семінарі «Навички кризового консультування та
розвиток психосоціальної стійкості до стресу в дітей» та готові до реалізації
Програми розвитку навичок психологічного відновлення учнів різних вікових
категорій 25 практичних психологів навчальних закладів. У цьому навчальному
році працівники психологічних служб надали підтримку 143 дітям, батьки яких
перебувають в АТО, та вимушеним переселенцям. Не залишилися поза увагою і їх
батьки (надано 410 консультацій для батьків).
З метою формування усвідомленого ставлення учнів до професій психологопедагогічного спрямування, виявлення талановитої молоді, здатної до
самоактуалізації, самовдосконалення та творчості практичні психологи навчальних
закладів здійснюють керівництво науково-дослідних робіт учнів 8-11 класів МАН
у секції «Психологія». Найактивніші учасники МАН – учні РУГ, НВК № 19, ЗОШ
№ 10. У цьому навчальному році учениці НВК № 19 Горецька Юлія (11 клас) та
Тригубець Дарина (10 клас) - керівник Кондратюк О.М., посіли ІІ місце у ІІ
(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт.
Гімназистки РУГ Остимчук Аліна (10 клас) та Коваленко Анна (11 клас) –
керівник Баранюк С.Л., посіли ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
захисту науково-дослідних робіт.
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. У рамках роботи консультативного пункту з метою
оптимізації педагогічної взаємодії з дітьми різних вікових категорій розроблено
цикл тематичних Кіл для педагогів і батьків. Батьки, учасники тематичних Кіл,
констатували, що навчилися обирати ефективні методи підтримки дитини у
проблемних ситуаціях.
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 – 276,3 тис.грн., благодійних (спонсорських) внесків – 148,4 тис.грн.,
5500,0 тис.грн. використано на підготовку закладів до початку нового навчального
року.
Протягом 2016 року оприбутковано матеріальних цінностей, придбаних за
батьківські кошти та безкоштовно подарованих на суму 8611,9 тис.грн.
Виплачено за поточний рік стипендій міського голови на 274,6 тис.грн.
В освітній галузі міста на виконання Міської програми енергозбереження та
енергоефективності широко впроваджуються енергозберігаючі заходи. В 2016 році
виконано роботи з влаштування 11 (було заплановано 10) лічильників теплової
енергії з регуляторами на загальну суму 2500,0 тис.грн. Середній показник
забезпечення закладів освіти приладами обліку теплової енергії становить 73%.
На виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень
закладів управління освіти в 2016 році з місцевого бюджету було виділено 9730,0
тис.грн., що на 1700,0 тис.грн. більше, ніж в 2015 році.
Із запланованих заходів виконано: капітальні ремонти покрівель ЗОШ №№ 4,
24, РГ «Гармонія», РГГ, ДНЗ №№ 12, 29, 55, 57, заміна вікон у ЗОШ №№ 5, 11, 22,
25, ДНЗ № 16, НВК № 12; капремонт пралень ДНЗ №№ 35, 39, 42; капремонт
харчоблоку ДНЗ № 14, капремонт сантехнічних мереж ЗОШ №№ 9, 28, 13, 23,
СпШ № 15. Відновлено дошкільну групу в НВК № 37 на суму 100 тис.грн.,
реконструйовано (добудовано) спортивну залу в НВК «Колегіум» на суму 2800,0
тис.грн.
За рік придбано:

обладнання для кабінетів фізики на 100,0 тис.грн.;

обладнання для кабінетів, де організовано навчання за програмою «Інтелект
України», а саме: 10 плазмових екранів вартістю 99,0 тис.грн.;

4 комплекти меблів для шкіл, меблі в актову залу НВК № 26 та їдальню ЗОШ
№ 13, 6 комплектів ліжок для ДНЗ на суму 474,0 тис.грн.;

5 ігрових дитячих майданчиків на суму 199,0 тис.грн.;

електрообладнання для пралень та харчоблоків ДНЗ на суму 462,3 тис.грн.;

спортивного інвентаря на суму 140,0 тис.грн.;

обладнання переможцям конкурсу «Учитель року» на 60 тис.грн.
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 2016р. 200,0
тис.грн.
Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2016-2017
навчальний рік управління освіти визначило:
- здійснення реформування освітньої галузі згідно законодавчої та нормативно-

-

-

-

правової бази;
реалізацію завдань, визначених Концепцією національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, прийнятою у червні 2015 року;
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 освіти;
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;
формування умотивованого педагога та учня;
формування патріота, особистості, інноватора-випуксника школи;
використання педагогіки партнерства у роботі з батьками.

План
роботи управління освіти Рівненського міськвиконкому
на 2017 рік
Січень
І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
1.

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

2.

Організаційна робота щодо реорганізації НВК №№
1, 37 в ДНЗ №№ 1, 37.
Організаційна робота щодо
відновлення
функціонування раніше закритих дошкільних
навчальних закладів №№ 17, 26.
Організаційна робота щодо створення на базі
МНВК школи військово-патріотичного виховання
«Гарт».
Створення інтерактивної мапи навчальних закладів
міста, в яких впроваджується профільне навчання
та поглиблене вивчення предметів.
Створення на сайтах управління освіти, ЗНЗ розділ
«Інклюзивна освіта».

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

Наказ
Інформація

Відділ
дошкільної
освіти
Г.Ремизович

Інформація

Відділ
дошкільної
освіти
А.Мазур

Інтерактивна
мапа

А.Мазур
В.Бортнік

Сайти
управління
освіти, ЗНЗ
Розробка
інформаційного,
навчального
та Розроблені
методичного забезпечення дистанційної освіти.
матеріали
Контроль за здійсненням реєстрації випускників За
окремим
шкіл на участь в пробному онлайн-тестувані.
графіком
(10.0131.01.2017 р.)
Моніторинг груп здоров’я та груп з фізичного Інформація
виховання.
Аналіз статистичних звітів за 2016 рік по мережі Звіт
(форма № 85-к) .
Проведення моніторингу влаштування дітей в ДНЗ Аналіз, звіт
за електронною чергою. Підготовка звітності.
Вибірковий контроль. Стан організації фізичного Довідка
виховання в ДНЗ.
Тематичний контроль. Стан наповнення бази Довідка, наказ
ІСУО: наявність, дієвість сайтів закладів освіти.
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з Наказ
навчальних предметів.
Вивчення стану навчально-виховного процесу з Наказ
української мови та літератури.
Вибірковий контроль. Організація дозвілля дітей Інформація
під час канікул, проведення новорічно-різдвяних
заходів.
Вибірковий контроль. Про початок нового року у Довідка
системі цивільного захисту населення.
Фронтальний контроль. Ведення документації з Наказ
охорони праці та безпеки життєдіяльності, аналіз
дитячого та дорослого травматизму за ІУ квартал
2016 року та за 2016 рік.
Організація та проведення заходів з нагоди Дня Інформація
пам’яті Героїв Крут.
Поповнення банку даних дітей, що належать до Банк даних
соціально вразливих категорій.

С.Шнайдер
Р.Майструк
С.Шнайдер
П.Бабійчук

А.Хлищ
Г.Ремизович
А.Хлищ
Г.Ремизович
А.Хлищ
А.Мазур
О.Пасічник
Г.Коломис
Л.Грекул
М.Радько
В.Мацевич

Л.Грекул
Л.Грекул

Примітка

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Контроль за відвідуванням учнями навчальних Довідка
Л.Грекул
закладів.
Аналіз стану злочинності та правопорушень в Інформація
В.Полюхович
середовищі неповнолітніх за підсумками 2016
року.
Укладання перспективної мережі класів і учнів в Мережа
А.Мазур
них на 2017-2018 н.р.
Звіт з фізичної культури і спорту. Здача державної Інформація
М.Радько
статистичної звітності по формі 2-ФК.
Контроль за виконанням заходів
І.Кіруца
 міської
Комплексної
програми
енергозбереження
 Програми соціально-економічного розвитку
Організація та проведення тендерів на закупівлю
І.Кіруца
товарів, робіт та послуг, формування річного плану
закупівель.
Підготовка річного звіту бухгалтерії управління Управління
Г.Ярмольчук
освіти за 2016 рік.
освіти
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Грекул
ОДА № 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 Інформація
В.Середюк
голови «Про організацію роботи із забезпечення
соціальної адаптації демобілізованих осіб» № 256
від 21.04.2015 р..
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
І.Кіруца
ОДА № 578 від 07.10.2015 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
І.Кіруца
ОДА № 612 від 30.10.2012 р. «Про програму
Г.Ремизович
будівництва, реконструкції ДНЗ області на 20132017 роки».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
А.Мацевич
ОДА № 299 від 14.06.2012 р. «Про забезпечення
пожежної безпеки об’єктів з постійним або
тимчасовим перебуванням дітей».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Полюхович
ОДА № 325 від 23.06.2000 р. «Про заходи щодо
проведення обліку дітей і підлітків шкільного
віку».
Контроль за виконанням доручення ОДА за Інформація
А.Мазур
вих.4386/01-35/13 від 26.06.2013 р. «План обласних
заходів із забезпечення гарантій реалізації прав та
законних інтересів дітей».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
І.Кіруца
ОДА № 725 від 27.12.2013 р. «Про результати
ревізії місцевих бюджетів на території Рівненської
області».
Контроль за виконанням наказу МОН, МОЗ Інформація
А.Хлищ
України
від
29.09.2014
р.
№
1/9500/№0401.16/28103 «Щодо вирішення окремих
питань про зарахування до дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

відсутні обов’язкові профілактичні щеплення».
Контроль за виконанням доручення заступника Інформація
Г.Ремизович
голови обласної державної адміністрації № 166/0161/13 від 09.07.2014 р.
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
І.Кіруца
ОДА № 69 від 29.02.2012 р. «Про запобігання
порушення у процесі закупівель продуктів
харчування за бюджетні кошти».
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 Інформація
М. Радько
науки Рівненської ОДА
«Про організацію
цивільної оборони у функціональній підсистемі
«Освіта і наука України» регіонального рівня
Рівненської області.
Контроль за виконанням доручення голови Інформація
А.Мазур
Рівненської ОДА № 1984-61/7 від 17.07.2007 року
щодо організації навчання у слідчому ізоляторі.
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Мацевич
Рівненської ОДА № 59 від 19.02.2010 р. «Про
медичне обслуговування дитячого населення
області».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Науково-методичний та психологічний супровід
План КУ
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних
«РММК»
Методисти КУ
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
Забезпечення партнерської взаємодії педагогів
За окремим
Відділ
ДНЗ з батьками вихованців через використання
планом
дошкільної
інтерактивної форми роботи, інтер-ресурсів.
освіти
Організаційна робота щодо проведення семінарівЗа окремим
Відділ
практикумів, майстер-класів з питань
планом
дошкільної
впровадження, здоров`язбережувальних технологій
освіти
для інструкторів з фізкультури, батьків.
Вироблення системи роботи щодо формування
За окремим
І.Іщук
здорового способу життя серед дітей та учнівської планом
М.Радько
молоді (використання просвітницький тренінгових
програм, гуртково-секційна робота, тощо).
Надання організаційно-методичної допомоги
Консультації
Р.Майструк
навчальним закладам з інклюзивним навчанням в
організації навчально-виховного та корекційнореабілітаційних процесів.
Залучення до проведення міських методичних
За окремим
І.Іщук
заходів фахівців-практиків України (народні
планом
майстри, топ-хореографи, спеціалісти з вокалу
тощо).
Організаційна робота щодо створення відео
Відео-сторінка М.Жовтан
сторінки на сайті управління освіти про кращих
педагогів міста.
Створення електронної бази з питань проведення
Електронна
М.Жовтан
діагностики рівня професійної компетентності
база
педагога.
Вивчення питання щодо урізноманітнення форм
Інформація
М.Жовтан
підвищення кваліфікації педагогів (запровадження
авторських курсів).

10.

Розширення діапазону впровадження проектних
технологій з кадрами та дітьми.

Банк даних

11.

Підготовча робота, оформлення матеріалів до
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017».
Забезпечення проходження курсової
перепідготовки педагогічних працівників.
Вивчення роботи вчителів, які атестуються на
вищу категорію та присвоєння педагогічних звань.

Матеріали
конкурсу

Надання консультації для батьків у визначений час
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах
та ЦППСР управління освіти.
Засідання міської ПМПК.

Консультації

12.
13.

14.

15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наказ
Інформація

За окремим
графіком
ІV. Масові заходи
Міська виставка-конкурс з початкового технічного Наказ
моделювання.
Проведення новорічно-різдвяних ранків, розваг.
Наказ, сценарій
Фестиваль вуличних вертепів та вуличних музик
Положення
«Нова радість стала».
Заходи з нагоди Дня Соборності України.
Рекомендації
Заходи з нагоди Дня пам’яті героїв Крут.
Рекомендації
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських
Наказ
олімпіад.
Першість міста з волейболу серед збірних команд
Наказ
працівників ЗНЗ. Турнір пам’яті В.Ковтуна.
Міський заочний конкурс «Космічні фантазії».
Наказ

Відділ
дошкільної
освіти
М.Жовтан,
методисти
В.Ключник
Л.Лукашук
Міська
атестаційна
комісія
Г.Опанасюк
Р.Майструк
І.Іщук
Л.Грекул
Л.Грекул
К.Сичик
Л.Грекул
О.Пасічник
М.Радько
І.Іщук

Лютий
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Державна атестація Рівненської ЗОШ № 6, ДНЗ № Наказ
Міська
29.
атестаційна
комісія
Організаційна
робота
щодо
облаштування Інформація
Відділ
дошкільних груп для дітей старшого дошкільного
дошкільної
віку, які не відвідують дошкільні заклади при
освіти
школах.
Організаційна робота щодо внесення змін в мережу Наказ
Відділ
груп ДНЗ №№ 55, 52, 57, 2 шляхом
дошкільної
перепрофілювання частини ясельних груп на
освіти
дошкільні.
Сприяння у відкритті дошкільних закладів різних Консультація
Відділ
типів і форм власності шляхом надавання
дошкільної
консультативно-методичної допомоги.
освіти
Організаційна
робота
щодо
забезпечення Пропозиції
М.Радько
оснащенням спортивних та ігрових майданчиків
сучасним обладнанням.
Забезпечення медичних кабінетів медикаментами За окремим
В.Мацевич
та медичним обладнанням.
планом
А.Хлищ
Організаційна
робота
з
відновлення Інформація
Відділ
функціонування басейнів ДНЗ №№ 35, 56.
дошкільної
освіти
Організаційна робота щодо реорганізації МНВК, Інформація
А.Мазур
вечірньої школи, ЗОШ№ 24 у НВК № 24.
Сприяння зміцненню навчально-матеріальної бази За окремим
І.Кіруца,
в школах, які впроваджують науково-педагогічні планом
організаційнопроекти.
інспекторський

10.

11.
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13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

1.

2.

3.

4.

5.

Проведення моніторингу охоплення дітей з Інформація
особливими освітніми потребами індивідуальним
навчанням.
Організаційна
робота
з
відновлення Заходи
функціонування ДНЗ № 17.
Програми
розвитку
дошкільної
освіти
Тематичний контроль. Стан музичного виховання Довідка
в ДНЗ №№ 46, 55, 56, 57.
Вивчення стану навчально-виховного процесу з Наказ,
української мови та літератури.
довідка
Організація атестації у формі екстернату.
Інформація
Контроль за організацією гурткової роботи у
Довідка
загальноосвітніх навчальних закладах.
Поновлення статистичних даних про охоплення
Інформація
учнів позашкільною освітою.
Організація комплектування слухачами
Наказ
територіальних курсів підвищення кваліфікації
керівних кадрів навчально-методичного центру
цивільного захисту і безпеки життєдіяльності.
Вибірковий контроль
за ходом атестації Довідка
педагогічних працівників у навчальних закладах.
Контроль за наповнюваністю та фактичним
відвідуванням дітьми груп дошкільних закладів.
Аналіз наповнення веб-сайтів ДНЗ.

Наказ

відділ
В.Середюк
Г.Ремизович
А Хлищ

Г.Ремизович
А.Хлищ
Г.Коломис
А.Мазур
Л.Грекул
В.Полюхович
М.Радько

Міська
атестаційна
комісія
Г.Ремизович

Інформація,
С.Шнайдер
презентація
Міський етап Всеукраїнської олімпіади «Юні Наказ
Н.Будько
знавці Біблії».
Контроль за участю призерів І етапу у ІІ етапі
Наказ
Т.Крівцова
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
А.Мазур
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 Інформація
В.Середюк
голови № 256-р від 21.04.2015 р. «Про організацію
роботи із забезпечення соціальної адаптації
демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578-р від 07.10.2015 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням наказу МОН, МОЗ Інформація
Г.Ремизович
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 листа МОН України від Інформація
А.Хлищ
02.09.2016 р. № 1/9-456 «Організація фізкультурнооздоровчої роботи в ДНЗ».

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Контроль за виконанням рішення обласної ради Інформація
І.Кіруца
№811 від 21.12.2013р. «Про програму будівництва,
реконструкції ДНЗ області на період 2013-2017
роки».
Контроль за виконанням доручення голови ОДА Інформація
Л.Грекул
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 Інформація
Г.Ремизович
27.09.2010 року № 1/9- 666 «Про організацію
роботи з дітьми п’ятирічного віку».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Науково-методичний та психологічний супровід
План КУ
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних
«РММК»
Методисти КУ
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
Організація співробітництва з навчальними
За окремим
Ю.Кінжалова
закладами – партнерами зарубіжних країн
планом
С.Кульчинський
(проведення обмінів делегаціями педагогів та
учнів, спільних конференцій, семінарів, вебінарів,
тренінгів, круглих столів тощо).
Реалізація проекту «Методичний тревелінг» (обмін Проект
М.Жовтан
досвідом з педагогами інших районів, областей,
міст України).
Створення банку інноваційних технологій з метою Банк
М.Жовтан
реалізації проекту «Формування інноваційного
технологій
І.Іщук
освітнього простору м. Рівного».
Міський конкурс-ярмарок педагогічної творчості.
Наказ
М.Жовтан
Участь в обласному етапі конкурсу «Учитель року Програма,
М.Жовтан
– 2017».
матеріали
Проведення інструктивно-методичних нарад
План,
В.Харковець
директорів, їх заступників, завідувачок ДНЗ.
протокольні
К.Сичик
доручення
І.Кіруца
Г.Ремизович
Організація проходження курсів підвищення
Наказ
В.Ключник
кваліфікації педагогічних працівників.
Л.Лукашук
Вивчення системи роботи учителів, які
Інформація
Міська
атестуються.
атестаційна
комісія
Участь у роботі педагогічних рад підвідомчих
інформація
Організаційнонавчальних закладів.
інспекторський
відділ
Інструктивна нарада з працівниками
Управління
І.Кіруца
бухгалтерської служби управління освіти.
освіти
Г.Ярмольчук
Нарада заступників з господарської частини та
Управління
І.Кіруца
завідувачів господарством закладів освіти за
освіти
Г.Ярмольчук
підсумками щорічної інвентаризації.
Г.Мазурак
Засідання колегії управління освіти з теми
Ухвала
В.Харковець
«Реалізація нових підходів до оцінювання якості
К.Сичик
шкільної освіти через орієнтацію на потреби учня
та педагога».
Надання консультації для батьків у визначений час Консультації
Г.Опанасюк
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах
та ЦППСР управління освіти.
Засідання міського консультативного пункту
Програма
Г.Опанасюк
підлітків-медіаторів та керівників Шкільних служб

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

порозуміння.
Засідання міської ПМПК.

За окремим
планом
ІV. Масові заходи
Міський конкурс з хореографії.
Положення
Міський турнір з великих екологічних ігор
Наказ
«Конструктор нової цивілізації».
Міський конкурс для учнів 9-11 класів «Юна Наказ
вишивальниця».
Міська виставка з початкового технічного
Положення
моделювання.
Конкурс читців-декламаторів і юних поетів «В
Наказ
сім’ї вольній, новій», присвячений
Шевченківським дням.
Першість міста з волейболу серед збірних команд
Наказ
школярів.
Участь збірної команди школярів м. Рівного в
Наказ
обласних змаганнях з баскетболу.

Р.Майструк
І.Іщук
І.Іщук
В.Ключник
І.Іщук
Г.Коломис
М.Радько
М.Радько

Березень
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

1.

І.Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Державна атестація ДНЗ №№ 29, 33.
Наказ
Міська
атестаційна
комісія
Вивчення стану навчально-виховного процесу з Наказ, довідка А.Мазур
української мови та літератури.
Г.Коломис
Організаційна
робота
із
забезпечення За окремим
М.Жовтан
комп’ютерною технікою бібліотек навчальних планом
Н.Волянська
закладів.
Контроль
за
здійсненням
реєстрації За окремим
П.Бабійчук
одинадцятикласників на участь в основній сесії планом (06.03ЗНО.
17.03.2017 р.)
Контроль за виконанням рекомендацій, даних під Інформація
Г.Ремизович
час атестації ДНЗ № 32, НВК № 1.
Вибірковий контроль за проведенням атестації Довідка
Міська
педагогічних працівників у навчальних закладах.
атестаційна
комісія
Фронтальний контроль за наповнюваністю та Інформація
Г.Ремизович
фактичним відвідуванням дітьми груп ДНЗ.
Тематичний контроль. Перевірка режиму роботи Довідка
В.Середюк
ГПД.
Тематичний контроль. Стан злочинності та Довідка
В.Полюхович
правопорушень серед учнівської молоді.
Зняття залишків продуктів харчування в Дошкільні
Г.Ярмольчук
дошкільних навчальних закладах.
навчальні
заклади
Нарада комірників дошкільних навчальних Дошкільні
Г.Ярмольчук
закладів з питань обліку та використання продуктів навчальні
харчування.
заклади
Тематичний
контроль.
Стан
організації Довідка
В.Бортнік
профільного навчання та поглибленого вивчення
предметів у ЗНЗ.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням рішення обласної ради № Інформація
А.Мазур
199 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.
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Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Середюк
ОДА № 159 від 27.03.2015 р. «Про організацію
роботи із забезпечення соціальної адаптації
демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.2015 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Грекул
ОДА № 648 від 21.12.2011 р. «Про план заходів
щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної
юстиції щодо неповнолітніх в Рівненській
області».
Контроль за виконанням рішення Рівненської Інформація
Г.Ремизович
міської ради № 1362 від 17.11.2011 р. «Про
програму розвитку дошкільної освіти м. Рівного на
2012-2017 роки».
Контроль за виконанням листа МОН України від Інформація
Г.Ремизович
23.09.2014 р. № 1/9-482 «Щодо організації роботи з
А.Хлищ
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у
ДНЗ».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Спрямування виховних систем закладів освіти на
Рекомендації
Л.Грекул
плекання нової української ідентичності єдиного
європейського змісту освіти.
Продовження міжнародної співпраці у галузі
За окремим
Відділ
дошкільної освіти з університетом Дж.Медісона,
планом
дошкільної
штат Вірджинія США, на базі Центру «Пагінець»,
освіти
з Волинською організацією ОМЕП.
Організаційна робота щодо проведення спільних
План, програма І.Іщук
навчально-методичних заходів учителів фізичної
культури, Захисту Вітчизни, Основ здоров’я та
профільних гуртків, спрямованих на формування
здоров`язбережувального простору міста.
Надання консультації для батьків у визначений час Консультації
ЦППСР
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах
та ЦППСР управління освіти.
Засідання міського консультативного пункту
План,
Г.Опанасюк
керівників шкільних служб порозуміння.
рекомендації
Науково-методичний та психологічний супровід
План КУ
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних
«РММК»
Методисти КУ
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
Інформаційно-методична нарада відповідальних за Рекомендації
П.Бабійчук
ЗНО.
Інструктивно-методичні наради директорів та їх
План,
В.Харковець
заступників, завідувачів ДНЗ.
протокольні
К.Сичик
доручення
А.Мазур
Г.Ремизович
Участь в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної Наказ
М.Жовтан
творчості.
Семінар для директорів ЗНЗ «Компетентнісний
Програма,
М.Жовтан
підхід до управління закладом освіти: створення
рекомендації
нових моделей розвитку».
ІV. Масові заходи
Положення
Н.Букша
Природоохоронні акції: «День Землі», «День
довкілля», «До 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: творчістьтобі, 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.
Участь у Всеукраїнській інтерактивній грі
«Соняшник».

Наказ
Наказ
Положення

І.Іщук
Н.Волянська
І.Іщук

Програма

Ю.Кінжалова

Наказ
Наказ

І.Іщук
1.Іщук

Наказ

Г.Коломис
Л.Гуменюк

Наказ

М.Радько

Наказ
Інформаційний
лист

Н.Будько
Г.Коломис

Квітень
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Організаційна робота щодо відкриття додаткових Наказ
Г.Ремизович
груп в ДНЗ № 44.
Державна атестація МНВК.
Наказ
Міська
атестаційна
комісія
Організаційна робота із придбання комп’ютерної За
окремим І.Кіруца
техніки та програмного забезпечення для кабінетів планом
А.Мазур
інформатики початкової школи.
Здійснення консультативної допомоги батькам Консультації
С.Шнайдер
через інтернет-сторінки психологічної служби на
ЦППСР
сайтах дошкільних, загальноосвітніх навчальних
закладах.
Оновлення матеріальної технічної бази міського За
окремим М.Жовтан
методичного кабінету.
планом
Г.Ярмольчук
Створення банку інноваційних освітніх технологій Банк технологій М.Жовтан
з метою реалізації проекту, формування
І.Іщук
інноваційного освітнього простору м. Рівного.
Організаційна
робота
щодо
проходження За
окремим П.Бабійчук
одинадцятикласниками
пробного
онлайн- графіком
(01тестування.
08.04.2017 р.).
Засідання міської психолого-медико-педагогічної План засідання
Р.Майструк
комісії.
Вивчення стану навчально-виховного процесу з Наказ, довідка
А.Мазур
української мови та літератури.
Г.Коломис
Контроль за виконанням рекомендацій за Інформація
Л.Грекул
результатами державної атестації у ПДМ, НВК
В.Середюк
№1.
Г.Ремизович
Проведення у навчальних закладах міста Дня Наказ
М.Радько
цивільного захисту.
Вивчення питання щодо можливості організації Аналіз
Г.Ремизович
роботи груп для дітей старшого дошкільного віку прогнозованої
при загальноосвітніх навчальних закладах згідно комплектації
інструктивно-методичного листа МОН України від груп
13.08.2014 р. № 3-1/9-411 .
Вибірковий
контроль.
Програмно-методичне Довідка
Г.Ремизович
забезпечення організації гурткової роботи.
А.Хлищ

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Контроль за організацією щодо проведення
державної підсумкової атестації ЗНО з української
мови.
Перевірка готовності КП ДСОК «ЕлектронікРівне» до початку оздоровчого сезону.
Вибірковий контроль. Ведення документації з
охорони праці та безпеки життєдіяльності, аналіз
дитячого та дорослого травматизму за І квартал
2016 р.
Засідання міської атестаційної комісії управління
освіти.
Засідання комісії з питань нагородження,
відзначення працівників освітніх закладів.
Контроль за організацією та проведенням
благодійних заходів у рамках двомісячника
«Співучасть у долі дитини».
Участь в обласній олімпіаді «Юне обдарування».

Наказ

Довідка

А.Мазур
М.Жовтан
Г.Коломис
І.Кіруца
Г.Ярмольчук
В.Мацевич

Наказ

О.Палей

Інформація

О.Палей

Наказ,
рекомендації

Л.Грекул

Інформація

Наказ

В.Середюк
Т.Пучко
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
А.Мазур
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 Інформація
І.Кіруца
ОДА № 595 від 30.09.2016 року «Про план заходів
на 2016-2017 р.р. з реалізації у Рівненській області
стратегії подолання бідності».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Грекул
ОДА № 130 від 21.03.2016 року «Про план заходів
з реалізації національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року у Рівненській
області».
Контроль за виконанням наказу управління освіти Інформація
А.Мазур
і науки за № 690 від 04.11.2016 р. «Про посилення
контролю за охопленням навчанням дітей і
підлітків шкільного віку».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Середюк
ОДА № 159 від 27.03.2015 року «Про організацію
роботи і забезпечення соціальної адаптації
демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.2015 року «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за ходом виконання розпорядження Інформація
А.Мазур
міського голови № 253 – р від 14.03.2012 року
«Про план заходів щодо виконання Указу
президента України від 16.12.2011р. № 1163/2011
«Про питання щодо забезпечення реалізації прав
дітей в Україні в м. Рівне».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
І.Кіруца
ОДА № 251 від 21.05.2013 року «Про програму
зайнятості населення Рівненської області на період
2017 року».

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Контроль за виконанням доручення ОДА № 9401- Інформація
В.Мацевич
60/12 від 18.03.2012 року «Щодо запобігання
виникнення пожеж, попередження травм і загибелі
дітей під час пожеж».
Контроль за виконанням доручення ОДА за № Звіт
І.Кіруца
145/01-60/13 від 12.06.2013 року «Щодо подання
В.Полюхович
звіту про проведення закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти».
Контроль за виконанням доручення ОДА за вих. Інформація
Т.Грекул
№ 6116/0/01-37\12 від 13.09.2012 року «Про
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми».
Контроль за виконанням доручення заступника Інформація
Г.Ремизович
голови ОДА № 166/01-6113 від 09.07.2013 р.
А.Хлищ
Контроль за ходом виконання розпорядження Інформація
В.Мацевич
міського голови № 886-р від 28.11.2013 р. «Про
заходи щодо профілактики грипу та ГРІ у
м.Рівному на 2013-2016 р.р.».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
І.Кіруца
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 Інформація
Л.Грекул
і науки № 539 від 27.08.2013 р. «Про стан та
перспективи розвитку учнівського самоврядування
в області».
Контроль за виконанням доручення голови ОДА Інформація
А.Мазур
№ 120/01-60/13 від 21.05.2013 р. «Щодо створення
Г.Ремизович
сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення
матеріального становища сімей з дітьми».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Грекул
ОДА № 42 від 09.02.2008 р. «Про обласну
програму національного виховання учнівської
молоді на 2008-2020 роки».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Науково-методичний та психологічний супровід План КУ
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних «РММК»
Методисти КУ
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
Семінар для заступників директорів з навчально- Програма,
М.Жовтан
виховної роботи «Роль заступника директора у рекомендації
створенні нових організаційно-методичних умов
для професійного розвитку педагога».
Проведення
інструктивно-методичних
нарад План
В.Харковець
директорів, завідувачок, заступників директорів проведення,
К.Сичик
навчальних закладів.
протокольні
І.Кіруца
доручення
А.Мазур
Г.Ремизович
Нарада заступників з господарської роботи та Управління
І.Кіруца
завгоспів з питань списання матеріальних освіти
Г.Ярмольчук
цінностей, організації ремонтних робіт та
Г.Мазурак
підготовки до нового навчального року.
Інженери
Забезпечення проходження курсової підготовки Наказ
В.Ключник
педагогічними працівниками.
Л.Лукашук
Проведення засідання колегії управління освіти з План, ухвала
К.Сичик
теми «Формування духовно-моральних цінностей
Л.Грекул
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особистості через реалізацію виховних моделей
нової української школи.
Поновлення банку даних про кількість дітей, які
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 навчальних закладах
та ЦППСР управління освіти.
Засідання міської ПМПК.

Інформація

Р.Майструк

Фотоальбоми

О.Пасічник
Г.Ярмольчук
К.Сичик

За окремим
планом
Аналіз

ЦППСР

Консультації

Г.Опанасюк

План
проведення
ІV. Масові заходи
Благодійний концерт «Великодні дзвони».
Наказ, сценарій
Загальноміська
звітно-виборча
конференція План, ухвала
лідерів учнівського самоврядування.
Організація екскурсії юнаків 11-х класів загаль- Наказ
ноосвітніх навчальних закладів у військову
частину
Першість міста зі спортивного туризму та Наказ
орієнтування серед учнів ЗНЗ.
Міський конкурс дружин юних пожежних - Наказ
рятувальників (ДЮП).
Міський конкурс юних інспекторів руху (ЮІР).
Наказ
Участь збірної команди школярів м. Рівного Наказ
в обласних змаганнях з волейболу.
Олімпіада серед учнів 1-4 класів «Юне Наказ
обдарування».
Міські змагання «Старти надій».
Наказ
Першість міста з легкоатлетичного кросу серед Наказ
збірних команд школярів.
Участь збірної команди школярів м. Рівного Наказ
в обласних змаганнях з легкоатлетичного кросу.
Міський
конкурс
штучних
гніздівель Наказ
«Пташина оселя».
Міська
виставка-конкурс
з
декоративно- Положення
ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край».
Загальноміська гра - змагання «Весняний переліт». Наказ
Участь
у
міжнародному
природничому Положення
інтерактивному конкурсі «Колосок весняний2017».
Міський фестиваль «Молодь обирає здоров'я».
Положення
Міський
фестиваль-конкурс
«Юні
знавці Наказ
зарубіжної літератури».
Конкурс юних знавців англійської мови «Юне Наказ
обдарування».
Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики Положення
та комп'ютерної вправності «Бобер».
Участь у Міжнародному математичному конкурсі Положення
«Кенгуру».

Р.Майструк
Л.Грекул
Л.Грекул
М.Радько
М.Радько
В.Мацевич
В.Мацевич
М.Радько
В.Середюк
Т.Пучко
М.Радько
М.Радько
М.Радько
І.Іщук
І.Іщук
І.Іщук
І.Іщук
І.Іщук
Г.Коломис
Ю.Кінжалова
Л.Грекул
Л.Гуменюк
Л.Гуменюк

21.
22.
23.

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

В.Ключник
М.Радько
В.Мацевич

Травень
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Контроль за здійсненням ДПА в форматі ЗНО за За
окремим Організаційноучастю 11-класників.
планом
інспекторський
відділ
П.Бабійчук
Проведення
щорічного
моніторингу
стану Інформація
Л.Грекул
виховної роботи з дітьми в загальноосвітніх та
Н.Будько
позашкільних навчальних закладах.
Аналіз впровадження виховних технологій у Аналіз
Л.Грекул
навчальних закладах міста, як – от:
Н.Будько
 школа
формування
життєвих
ідеалів
громадянина України;
 школа музейної педагогіки;
 школа відкритості до дитини;
 школа козацької педагогіки.
Аналіз роботи консультативних центрів при ДНЗ Аналіз
Відділ
як локальних осередків з надання консультативної
дошкільної
допомоги батькам з питань влаштування дітей в
освіти, ЦППСР
ДНЗ, їх соціальної адаптації в умовах дитячого
колективу, психолого-педагогічного супроводу
дітей, які не відвідують дошкільні заклади.
Організаційна робота щодо розширення мережі Інформація
М.Жовтан
літніх мовних таборів з вивченням іноземних мов.
Ю.Кінжалова
Організаційна робота щодо створення сучасних За
окремим К.Сичик
шкільних комбінованих майстерень трудового планом
В.Ключник
навчання.
Надання консультативної допомоги батькам дітей Консультація
ЦППСР,
навчальних закладів.
Г.Опанасюк
Аналіз охоплення альтернативними формами Аналіз
А.Хлищ
дошкільної освіти дітей, які
не відвідують
дошкільні заклади.
Порівняльний аналіз виконання норм харчування.
Аналіз
Г.Ремизович
Тематичний
контроль.
Стан
управлінської Наказ, довідка
Г.Ремизович
діяльності в ДНЗ № 4, 7, 28, 40.
А.Хлищ
Контроль за проведенням державної підсумкової Наказ
А.Мазур
атестації у 4 класах.
В.Середюк
Контроль за організацією умов для відпочинку Наказ
В.Полюхович
дітей
у
закладах
відпочинку,
що
функціонуватимуть на базі ЗНЗ.
Контроль за проведенням заходів двомісячника Наказ
Л.Грекул
«Співучасть у долі дитини».
Підготовка нагородних матеріалів педпрацівників. Нагородні
О.Палей
матеріали
Відбір, реєстрація та направлення на навчання і Наказ
П.Бабійчук
проходження сертифікації персоналу пунктів
основного тестування.
Перевірка готовності КП ДСОК «Електронік- КП
ДСОК К.Сичик
Рівне» до оздоровчого сезону.
«ЕлектронікІ.Кіруца
Рівне»
Г.Ярмольчук

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
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4.

5.
6.

7.
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ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
В.Середюк
голови
№ 256-р від 21.04.2015 року «Про
організацію роботи із забезпечення соціальної
адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.2015 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням рішення Рівненської Інформація
В.Полюхович
міської ради № 3641 від 26.12.2013 р. «Про
затвердження міської Програми відпочинку та
оздоровлення дітей на 2014-2017 рр.».
Контроль за виконанням листа управління освіти і Інформація
Л.Грекул
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 розпорядження голови Інформація
В.Полюхович
ОДА № 861 від 06.01.2013 «Про обласну програму
відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017
рр.».
Контроль за виконанням наказу управління освіти Аналіз,
Г.Ремизович
і науки від 28.09.2010р. № 521 «Про забезпечення інформація
А.Хлищ
охоплення дошкільною освітою дітей старшого
дошкільного віку».
Контроль за виконанням листа МОН України від
Інформація
Г.Ремизович
06.11.2015 р. № 1/9-535 «Щодо визначення рівня
А.Хлищ
розвитку дитини старшого дошкільного віку за
допомогою кваліметричної моделі».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Науково-методичний та психологічний супровід План КУ
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних «РММК»
Методисти КУ
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
Організація та проведення заходів з нагоди Дня Рекомендації
Л.Грекул
слов’янської писемності і культури.
Організація та проведення заходів до Дня Заходи
К.Сичик
перепоховання Т.Шевченка.
М.Жовтан
Г.Коломис
Проведення
інструктивно-методичних
нарад Протокольні
В.Харковець
директорів, їх заступників, завідувачів.
доручення
К.Сичик
І.Кіруца
Г.Ремизович
Інструктивна нарада бухгалтерів самостійних Управління
І.Кіруца
установ.
освіти
Г.Ярмольчук
Продовження роботи постійно діючого семінару на План роботи
Г.Ремизович
базі НВК № 1 «Інтегрований освітній простір ДНЗ:
художнє слово у системі роботи з формування
світогляду дошкільника».
Надання консультацій для батьків у визначений Згідно з
Г.Опанасюк
час «Порадьтеся з психологом» у навчальних графіком
закладах та ЦППСР.
Засідання
постійно-діючого
психолого- План
Г.Опанасюк,
педагогічного семінару з питання організації проведення,
відділ
роботи з дітьми з поведінковими проявами.
рекомендації
дошкільної
освіти

ІV. Масові заходи
Наказ, сценарій

1.

Свято «Випускник-2017».

2.

Наказ
Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ

М.Радько

Наказ
Положення

М.Радько
В.Мацевич
М.Радько

Наказ

М.Радько

10.

Міський
військово-спортивний
юнацький
збір «Заграва».
Участь в обласних змаганнях із спортивного
туризму в залік обласної Спартакіади школярів.
Участь в обласному зльоті юних туристівкраєзнавців.
Навчальні стрільби з автомата Калашникова
юнаками 11-х класів ЗНЗ.
Першість міста із спортивного туризму та
спортивного орієнтування серед працівників
освіти.
Участь в обласному зборі випробуванні «Юний
рятувальник».
Участь збірних команд школярів м. Рівного в
обласних змаганнях з легкої атлетики серед учнів
1996, 1997 року народження.
Участь команди школярів м. Рівного в обласних
змаганнях «Старти надій».
Міський конкурс «Європейська олімпіада».

Працівники
управління
М. Радько

Наказ

11.

Дні Європи у ЗНЗ.

Наказ

12.

Фестиваль шкільних євроклубів.

Наказ

13.

Проведення єдиного дня з електробезпеки.

Наказ

Ю.Кінжалова
С.Кульчинський
Ю.Кінжалова
С.Кульчинський
Ю.Кінжалова
С.Кульчинський
В.Мацевич

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Червень
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Організаційна робота щодо створення центру За
окремим А.Мазур
дистанційної освіти на базі ЗОШ № 1 імені планом
С.Шнайдер
Володимира Короленка.
Удосконалення механізму формування списків За
окремим В.Бортнік
дітей та підлітків шкільного віку з використанням планом
електронних баз даних учнів ЗНЗ міста.
Вибірковий контроль. Переобладнання експозицій Інформація
Н.Будько
музеїв історії шкіл з обов’язковим оформленням
вітрин, стендів героїчної боротьби українських
воїнів в АТО.
Проведення творчих звітів керівників навчальних Звіт
К.Сичик
закладів перед батьківською громадськістю.
А.Мазур
Г.Ремизович
Надання консультативної допомоги батькам дітей Консультація
ЦППСР,
навчальних закладів.
Г.Опанасюк
Моніторингове дослідження стану впровадження Опитування,
Г.Ремизович
Базового компоненту дошкільної освіти.
анкетування
Вибірковий контроль. Організація роботи та Інформація, звіт Г.Ремизович
оздоровлення дітей у літній період.
А.Хлищ
Контроль за проведенням державної підсумкової Довідка
А. Мазур
атестації у 9-х класах та організованим
завершенням 2016-2017 н.р..
Контроль за достовірністю виставлення оцінок у Довідка
Працівники
додатки до свідоцтв, атестатів.
організаційноінспекторського
відділу
Контроль за роботою пришкільних закладів Наказ
В.Полюхович
відпочинку, проведення огляду-конкурсу на кращу
організацію виховної роботи
у закладах

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

відпочинку.
Організаційна робота щодо надання допомоги
випускникам із числа дітей, що належать до
соціально вразливих категорій, сприяння їх
подальшому навчанню та працевлаштуванню.
Зняття залишків продуктів харчування в
дошкільних навчальних закладах.

Рекомендації,
подання

Л.Грекул

Дошкільні
Г.Ярмольчук
навчальні
заклади
Створення електронної платформи для поширення За
окремим С.Шнайдер
електронних підручників і навчальних курсів для планом
усіх класів загальноосвітньої школи.
Створення системи тестування і моніторингу знань За
окремим С.Шнайдер
учнів на освітніх веб-сайтах навчальних закладів. планом
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням наказу № 300 від Інформація
А.Мазур
23.05.2016 р. «Про затвердження заходів з
реалізації Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 р.».
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
В.Середюк
голови
№ 256-р від 21.04.2015 року «Про
організацію роботи із забезпечення соціальної
адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.2015 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням листа МОН України від Інформація
Г.Ремизович
12.10.2015 року № 1/9 - 487 «Щодо організації
А.Хлищ
діяльності інклюзивних груп у ДНЗ».
Про хід виконання рішення Рівненської ради
№ Інформація
М.Радько
3644 від 26.12.2013 року «Про затвердження
Програми
розвитку
велоінфаструктури
в
м. Рівному на 2014-2019 рр.»
Контроль за виконанням делегованих повноважень Наказ
А.Мазур
за І півріччя 2017 року.
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» (№ 4096/2/0201/7 від 26.06.2007 року).
Оперативне інформування про завершення 2016- Інформація
А.Мазур
2017 н.р. та стан підготовки до 2017-2018 н.р..
Контроль за виконанням доручення голови ОДА Інформація
А.Мазур
«Про модернізацію дитячих спортмайданчиків»
Г.Ремизович
№5460/0/01-37/23 від 08.08.2013 р..
Контроль за виконанням інструктивно-методичних Звіт
Г.Ремизович
рекомендацій
(додаток
до
листа
А.Хлищ
МОНмолодьспорту 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 МОНмолодьА.Хлищ
спорту України від 16.03.2012 р. № 1/9-198
«Організація роботи в ДНЗ у літній період».
Про виконання розпорядження голови ОДА «Про Інформація
В.Середюк
фізкультурно-оздоровчу діяльність стосовно дітей

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.

та молоді з вадами розумового розвитку» (№ 248
від 18.06.2010 р.).
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Підготовка звітів-інформації за результатами Звіти
КУ «РММК»
методичної роботи за 2016-2017 н.р.
Проведення
інструктивно-методичних
нарад Протокольні
В.Харковець
директорів, їх заступників, завідувачів ДНЗ.
доручення
К.Сичик
І.Кіруца
Г.Ремизович
Забезпечення проходження курсової підготовки Наказ
В.Ключник
працівників.
Л.Лукашук
Кураторські дні в підвідомчих закладах.
Інформація
А.Мазур
Науково-методичний та психологічний супровід План КУ
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних «РММК»
Методисти КУ
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
ІV. Масові заходи
Організація та проведення Дитячої спартакіади Наказ
Відділ
«Перші кроки».
дошкільної
освіти
Участь у Всеукраїнському Олімпійському дні.
Наказ
Відділ
дошкільної
освіти
Турнір з футболу «Кубок майбутніх чемпіонів» Наказ,
М.Радько
серед учнів ЗНЗ м. Рівного.
положення
Участь в урочистостях, присвячених Дню За окремим пла- В.Харковець
Конституції України.
ном
К.Сичик
Л.Грекул
Організація та проведення міських заходів під час Наказ
роботи пришкільних таборів.

Липень

8.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Проведення громадсько-державного (муніципаль- За окремим
І.Іщук
ного) моніторингу ефективності діяльності планом
гуртків та творчих об’єднань , які працюють на
базі ЗНЗ та ПНЗ міста.
Організаційна робота щодо створення центру За окремим
М.Радько
туристсько-краєзнавчої роботи та європейської планом
І.Іщук
інтеграції учнівської молоді на базі ПДМ.
Забезпечення ПНЗ та ЗНЗ необхідним матеріально За окремим
І.Кіруца
технічним
обладнанням
для
проведення планом
повноцінних занять гуртків та творчих об’єднань.
Забезпечення гуртків ПНЗ та ЗНЗ навчальними Навчальні
І.Іщук
програмами та посібниками з позашкільної освіти, програми,
оновлення навчальних
програм, створення посібники
авторських програм та навчально-методичних
посібників з позашкільної освіти.
Аналіз комплектації груп дошкільних навчальних Аналіз
Г.Ремизович
закладів.
Фронтальний контроль. Вивчення питання щодо Наказ
Г.Ремизович
створення опорних ДНЗ з питання охоплення дітей
А.Хлищ
різними формами здобуття дошкільної освіти.
Оперативний контроль за ходом підготовки Інформація
В.Харковець
навчальних закладів до початку нового 2017/2018
К.Сичик
н.р.
І.Кіруца
Здача фінансового звіту за І півріччя 2017 року.
Звіт
Г.Ярмольчук

9.

Вибірковий контроль. Ведення документації з Звіт

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

В.Мацевич

10.
11.
12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

охорони праці та безпеки життєдіяльності, аналіз
дитячого та дорослого травматизму за II квартал, І
півріччя 2017 р.
Вибірковий контроль. Організація оздоровлення Інформація
Г.Ремизович
дітей у літній період у ДНЗ.
Контроль за здійсненням оздоровчого процесу в Інформація
А.Мазур
КП ДСОК «Електронік-Рівне».
В.Полюхович
Забезпечення комп’ютерною технікою ДНЗ.
За окремим
А.Мазур
планом
Г.Ремизович
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
Л.Грекул
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 Інформація
І.Кіруца
ОДА № 595 від 30.09.2016 р. «Про план заходів на
2016/2017 рр. з реалізації у Рівненській області
Стратегії подолання бідності».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Полюхович
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 Інформація
Л.Остапчук
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 Інформація
А.Мазур
ОДА № 578 від 07.10.2015 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Середюк
ОДА № 159 від 27.03.2015 року «Про організацію
роботи і забезпечення соціальної адаптації
демобілізованих осіб».
Контроль за ходом виконання розпорядження Інформація
Л.Грекул
міського голови № 253 – р від 14.03.2012 року
«Про план заходів щодо виконання Указу
президента України від 16.12.2011р. № 1163/2011
«Про питання щодо забезпечення реалізації прав
дітей в Україні в м. Рівне».
Контроль за виконанням доручення ОДА за
Звіт
І.Кіруца
№145/01-60/13 від 12.06.2013 р. «Щодо подання
В.Полюхович
звіту про проведення закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти».
Контроль за виконанням розпорядження голови
Інформація
І.Кіруца
ОДА № 725 від 27.12.2013 р. «Про результати
ревізії місцевих бюджетів на території Рівненської
області».
Контроль за виконанням розпорядження голови
Інформація
І.Кіруца
ОДА № 69 від 20.02.2012 р. «Про запобігання
порушення у процесі закупівель продуктів
харчування за бюджетні кошти».
Контроль за виконанням розпорядження голови
Інформація
В.Мацевич

1.
2.

ОДА №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 2017/2018 н.р.
Проведення наради з питань охоплення
План,
К.Сичик
дошкільною освітою дітей 6 року життя.
протокольні
Г.Ремизович
доручення

Серпень
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Організаційна робота щодо запровадження курсу Узагальнена
К.Сичик
«Основи християнської етики» в 1-11 класах усіх інформація
Н.Будько
ЗНЗ.
Організаційна робота з проведення свят За окремим
Л.Грекул
мікрорайонів НВК №№ 14, 17, ЗОШ № 16 планом
М.Жовтан
«Родинне коло», вулиць міста, на яких
розташовані навчальні заклади. Обладнання у
ЗОШ№ 13 кабінету
української мови та
літератури ім. І.Л.Мізюк.
Організаційна робота щодо створення виховного ПроектноК.Сичик,
центру «Це моя Україна» на базі ЗОШ № 16, кошторисна
директори
кімнати «Сходинки етичного зростання» на базі документація
навчальних
початкової школи ЗОШ№ 25.
закладів №№
16,25
Забезпечення кабінетів фізики, хімії, біології, За окремим
А.Мазур
географії
необхідним
обладнанням
для планом
М.Жовтан
проведення лабораторних та практичних робіт.
Г.Ярмольчук
Розроблення загальноміської системи проведення За окремим
М.Радько
уроків плавання в 1-11 класах для учнів шкіл, які планом
не забезпечені басейнами.
Розробка перспективного плану розвитку мережі Перспективний В.Середюк
ЗНЗ з інклюзивним навчанням з урахуванням план
Р.Майструк
контингенту дітей з особливими потребами.
Аналіз комплектації груп дошкільних навчальних Аналіз
Г.Ремизович
закладів.
А.Хлищ
Організаційна робота щодо реорганізації НВК №№ Наказ
Г.Ремизович
1, 37 в ДНЗ.
Організаційна робота щодо відкриття додаткових Наказ
Г.Ремизович
груп в ДНЗ № 7, НВК №№ 1, 37.
Організаційна робота щодо розширення мережі Аналіз
Г.Ремизович
груп, закладів з пріоритетними напрямками
А.Хлищ
роботи.
Вибірковий контроль. Організаційна робота з Інформація,
Г.Ремизович
оздоровлення дітей у літній період.
звіт
А.Хлищ
Контроль за формуванням мережі класів і учнів в Довідка
А. Мазур
них.
Погодження робочих навчальних планів на Навчальні
А. Мазур
2017/2018 н.р.
плани
Огляд готовності дошкільних та загальноосвітніх Довідка
В.Харковець
навчальних закладів до нового 2017/2018 н.р.
К.Сичик
І.Кіруца
Г.Ремизович
Прийом і направлення на роботу молодих Накази
В.Харковець
спеціалістів.
О.Палей
Вивчення питання щодо вступу до вищих Інформація
В.Мацевич
навчальних закладів випускників шкіл.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Середюк
ОДА № 159 від 27.06.2015 року «Про організацію
роботи із забезпечення соціальної адаптації
демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.205 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням доручення ОДА за № Інформація
О.Пасічник
55/01-60/15 від 06.04.2015 р. «Щодо підтримки
обдарованих і талановитих дітей».
Контроль за виконанням наказу МОН, МОЗ Інформація
Г.Ремизович
України
від
29.09.2014
р.
№
119500/№0401.16/28/03 «Щодо 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 Інформація
А.Мазур
науки за № 93/01-23/11 від 19.02.2013 р. «Про
надання інформації щодо збереження права
захисту інтересів релігійних організацій».
Контроль за виконанням
листа Рівненського Інформація
К.Сичик
міського виконавчого комітету за № 04-1219 від
08.11.2013 р. «Про проведення публічних заходів
упродовж 2014-2017 р.р.
Контроль за виконанням
листа ОДА «Про Інформація
А.Мазур
модернізацію дитячих спортмайданчиків» за №
Г.Ремизович
5460/0/01-37/13 від 08.08.2013 р..
Контроль за виконанням інструктивно-методичних Звіт
Г.Ремизович
рекомендацій
(додаток
до
листа
А.Хлищ
МОНмолодьспорту 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
МОНмолодьспорту України № 1/9-413 від
28.05.2012 р. «Про організацію фізкультурнооздоровчої роботи в ДНЗ у літній період».
Контроль за виконанням листа управління освіти і Інформація
Г.Ремизович
науки ОДА № 945-02/01-09/14 від 05.03.2014
А.Хлищ
«Щодо перспективи та динаміки розвитку
дошкільної освіти області».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Науково-методичний
та
психологічний План
М.Жовтан
супровід діяльності педагогічних працівників та КУ «РММК»
Методисти
керівних кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ІШЗ.
«РММК»
Проведення співбесід із молодими спеціалістами.
КУ «РММК»
Тести завдань
Підготовка та проведення пленарного засідання План, ухвала
В.Харковець
серпневої педагогічної конференції.
К.Сичик
М.Жовтан
Підготовка та проведення серпневих секційних Рекомендації
Методисти КУ
засідань.
«РММК»
Участь в обласній серпневій педагогічній Програма
В.Харковець
конференції.
К.Сичик
Проведення
інструктивно-методичних
нарад План,
В.Харковець
директорів, їх заступників, завідувачів ДНЗ.
К.Сичик
протокольні
Г.Ремизович
доручення

7.
8.

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

9.

Забезпечення закладів освіти інформаційними Інформаційні
матеріалами.
матеріали

10.

Про
розширення
діапазону
впровадження Банк даних
проектних технологій в роботу з кадрами та
дітьми.
ІV. Масові заходи
Участь у заходах, присвячених Дню незалежності Заходи
України.

1.

2.
3.

Участь у заходах з відзначення Дня Державного Заходи
Прапора України.
Участь у заходах, присвячених Дню міста.
Заходи

В. Ключник
Л.Лукашук
Працівники
управління
освіти
Інноваційноінформаційний
центр
Відділ
дошкільної
освіти
В.Харковець
К.Сичик
Л.Грекул
Л.Грекул
В.Харковець
К.Сичик

Вересень
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Організація занять із учнями, які відносяться до За окремим
М.Радько
спеціальної медичної групи через створення планом
«кущових шкіл» у мікрорайонах.
Розширення мережі груп санаторного типу в ДНЗ Наказ
Г.Ремизович
№ 46, ДНЗ № 39 (зі зміною статусу ДНЗ № 39 мережа
комбінованого типу на ДНЗ № 39 санаторного
типу).
Сприяння у відкритті дошкільних закладів різних Консультація
Відділ
типів
форм
власності
шляхом
надання
дошкільної
консультативно-методичної роботи.
освіти
Продовження формування мережі опорних шкіл з Наказ
А.Мазур
основних предметів.
Контроль за відкриттям класів з поглибленим Інформація
Організаційновивченням предметів:географії на базі ЗОШ№18;
інспекторський
хімії на базі ЗОШ№22.
відділ
Введення штатних одиниць асистентів учителів у Наказ
В.Середюк
ЗНЗ, в яких функціонують класи з інклюзивним
навчанням.
Започаткування серед учнівської молоді міста Положення
А.Мазур
конкурсу авторських комп’ютерних ігор та
С.Шнайдер
програм.
Поповнення банку даних про дітей, які не Банк даних
А.Хлищ
відвідують дошкільні заклади.
Забезпечення
проведення
обліку
дітей Наказ, звіт
А.Хлищ
дошкільного віку.
Укладання фактичної мережі класів, учнів ЗНЗ на Проект
А.Мазур
основі первинних звітів ЗНЗ-1. Формування звіту розпорядження
РВК -76.
Перевірка тарифікаційних списків працівників Інформація
А.Мазур
закладів освіти.
Л.Остапчук
Контроль за організованим початком навчального Довідка
Працівники
року.
організаційноінспекторського
відділу
Укладання бази даних учнів ЗНЗ.
База даних
НІІЦ

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Укладання банку даних учнів, що належать до Банк даних
соціально вразливих категорій.
Узагальнення даних про працевлаштування та Інформація
подальше навчання випускників із числа дітей, що
належать до соціально вразливих категорій.
Огляд готовності позашкільних навчальних Наказ, довідка
закладів до нового 2017-2018 навчального року.

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

Контроль за оформленням списків дітей і підлітків Звіт
віком від 6 до 18 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 Наказ
В.Мацевич
праці новопризначених керівників, заступників
керівників, які відповідають за охорону праці.
Вибірковий контроль. Ведення документації з фі- Інформація
М.Радько
зичної культури. Інструкційно-методичний лист
про вивчення фізичної культури у 2017-2018 н.р..
Узагальнення інформації про продовження нав- Наказ
В.Мацевич
чання та працевлаштування випускників 9,11 кл.
Організаційна робота щодо створення міської Наказ
О.Палей
атестаційної комісії.
Забезпечення
проведення
обліку
дітей Наказ, звіт
А.Хлищ
дошкільного віку.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням наказу
№ 690 від Інформація
В.Полюхович
04.11.2016 р. управління освіти і науки «Про
посилення контролю за охопленням навчанням
дітей і підлітків шкільного віку».
Контроль за виконанням наказу управління освіти Інформація
В.Середюк
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 Інформація
В.Середюк
ОДА № 159 від 27.06.2015 року «Про організацію
роботи із забезпечення соціальної адаптації
демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.2015 р. «Про використання
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням доручення ОДА з № Інформація
А.Мазур
120/01-60/13 від 21.05.2013 р. «Щодо сприяння
Г.Ремизович
умов
для
розвитку
дітей,
поліпшення
матеріального становища сімей із дітьми».
Контроль за виконанням доручення ОДА за Інформація
А.Мазур
№133/01-61/13 від 31.05.2013 року «Щодо
оптимізації установ галузі освіти».
Контроль
за
дотриманням
інструктивно- Інформація
Г.Ремизович
методичного листа МОН України від 03.07.2009 р.
А.Хлищ
№ 1/9 - 455 «Планування роботи в дошкільних
навчальних закладах».
Контроль за виконанням наказу управління освіти Інформація
В.Полюхович
і науки
№ 62 від 16.02.2010 р. «Про
вдосконалення контролю за охопленням навчання
дітей і підлітків шкільного віку».
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ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Презентація результатів ЗНО-2017.
Таблиці
П. Бабійчук
Проведення
інструктивно-методичних
нарад Протокольні
В.Харковець
директорів навчальних закладів та їх заступників, доручення
К.Сичик
завідувачок ДНЗ.
Г.Ремизович
Свято молодого вчителя.
Сценарій
В.Харковець
М.Жовтан
Забезпечення проходження курсової підготовки Наказ
В.Ключник
педагогічних працівників.
Л.Лукашук
Інструктивна нарада з членами адміністрації шкіл, План
проведення
які відповідають за харчування.
Семінар-нарада бухгалтерів самостійних установ.
Рекомендації
Виїзне засідання клубу бібліотекарів з нагоди
Всеукраїнського Дня бібліотекаря.
Навчання та перевірка знань з питань охорони
праці
новопризначених
керівників,
які
відповідають за охорону праці.
Науково-методичний та психологічний супровід
діяльності педагогічних працівників та керівних
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
Надання консультації для батьків у визначений час
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах
та ЦППСР управління освіти.
Засідання міської ПМПК.

Програма

І.Кіруца
Г.Ярмольчук
Н.Волянська

Наказ

В.Мацевич

План
КУ «РММК»

М.Жовтан
Методисти
КУ «РММК»
Г.Опанасюк

Консультації

1.

За окремим
планом
ІV. Масові заходи.
Спортивно-масове свято «Веселі старти».
Наказ

2.

День Європейських мов.

11.

3.
4.
5.

В.Середюк

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

Р.Майструк
Відділ
дошкільної
освіти
Ю.Кінжалова
С.Кульчинський
М.Радько
І.Іщук
І.Іщук

Жовтень
1.

2.

3.

4.

5.

6.

І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Вибірковий контроль. Удосконалення системи Інформація
К.Сичик
управління галуззю на основі впровадження
А.Мазур
інформаційних технологій.
М.Жовтан
Контроль за виконанням рекомендацій за резуль- Інформація
В.Бортник
татами державної атестації НВК № 2, ДНЗ № 50.
Л.Грекул
Г.Ремизович
Державна атестація Рівненської гуманітарної Наказ, акт
В.Харковець
гімназії, ДНЗ № 7
К.Сичик
Г.Ремизович
Вибірковий контроль. Організація та проведення Інформація
Л.Грекул
заходів з нагоди відзначення Дня захисника
України (14 жовтня).
Вивчення стану навчально-виховного процесу з Наказ
А.Мазур
трудового навчання, технологій, фізики.
М.Жовтан
В.Ключник
Вибірковий контроль. Стан ведення документації Довідка
Г.Ремизович
відповідно до Примірної інструкції з діловодства в
А.Хлищ
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ДНЗ, затвердженої наказом МОН молоді і спорту
України від 02.10.2012 р. № 1059.
Засідання атестаційної комісії.
Огляд логопедичних пунктів.
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед випускників, їх батьків, вчителів щодо
організації ЗНО-2018.
Контроль за дотриманням режиму роботи у
закладах освіти.

Наказ
Наказ
Інформація

О.Палей
В.Середюк
П.Бабійчук

Довідка

Працівники
організаційноінспекторського
відділу
А. Мазур

Укладання статистичної звітності на основі Звіти
первинних звітів ЗНЗ-1.
Укладання статистичних даних про охоплення Інформація
В.Полюхович
учнів позашкільною освітою.
Вибірковий контроль. Дотримання вимог безпеки Інформація
М.Радько
дітей під час проведення уроків з фізичної
культури , позакласної роботи, спортивно-масових
заходів.
Вибірковий контроль. Ведення документації з Інформація, звіт В.Мацевич
охорони праці та безпеки життєдіяльності, аналіз
дитячого та дорослого травматизму за III квартал
2017 року.
Контроль за організацією спортивно-масової та Довідка
М.Радько
туристичної роботи в навчальних закладах.
Щорічна інвентаризація товарно-матеріальних Наказ
Г.Ярмольчук
цінностей.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням рішення Рівненської Інформація
К.Сичик
міської ради № 2002 від 24.11.2016 р. «Про
затвердження Програми розвитку освіти м. Рівного
на 2017-2020 рр.».
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
В.Бортник
голови № 358р. від 05.05.2016р. «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 Інформація
І.Кіруца
ОДА № 595 від 30.09.2016 року «Про план заходів
на 2016-2017 р. з реалізації у Рівненській області
стратегії подолання бідності».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Грекул
ОДА № 130 від 21.03.2016 року «Про план заходів
з реалізації стратегії у сфері прав людини».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Середюк
ОДА № 159-р від 27.06.2015 року «Про
організацію роботи із забезпечення соціальної
адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.205 р. «Про використання
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням рішення Рівненської Інформація
В.Полюхович
міської ради № 3641 від 26.12.2013 р. «Про
затвердження міської Програми відпочинку та
оздоровлення дітей на 2014- 2017 роки».
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Контроль
за
дотриманням
інструктивно- Інформація
Г.Ремизович
методичного листа МОН України від 03.07.2009 р.
А.Хлищ
№ 1/9-455 «Планування роботи в ДНЗ».
Контроль за виконанням доручення голови ОДА Інформація
В.Мацевич
№ 94/01-60/12 від 19.03.2012 р. «Щодо запобігання
виникнення пожеж, попередження травм і загибелі
дітей під час пожежі».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
І.Кіруца
ОДА № 69 від 20.02.2012 р. «Про запобігання
порушення у процесі закупівель продуктів
харчування за бюджетні кошти».
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
Л.Грекул
голови № 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 Інформація
Г.Ремизович
спорт №1/9-635 від 19.08.2011 «Щодо організації
А.Хлищ
та проведення «Тижня безпеки дитини в ДНЗ».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Проведення Всеукраїнського місячника шкільних Програма
Н.Волянська
бібліотек.
Семінар для заступників директорів з навчально- Програма,
М.Жовтан
виховної
роботи
«Дистанційне
навчання: рекомендації
проблеми та шляхи вирішення».
Підготовка рекомендацій щодо проведення у Рекомендації
Л.Грекул
навчальних закладах Дня захисника України.
Н.Будько
Засідання колегії управління освіти.
Ухвала
В.Харковець
К.Сичик
Проведення
інструктивно-методичних
нарад Протокольні
В.Харковець
директорів навчальних закладів та їх заступників, доручення
К.Сичик
завідувачок ДНЗ.
Г.Ремизович
Забезпечення проходження курсової підготовки Наказ
В.Ключник
педагогічних працівників.
Л.Лукашук
Інструктивна
нарада
з
працівниками Рекомендації
І.Кіруца
бухгалтерської служби управління освіти.
Г.Ярмольчук
Науково-методичний та психологічний супровід План
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних КУ «РММК»
Методисти
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
КУ «РММК»
IV. Масові заходи.
Організація і проведення конкурсу пісні та строю Наказ
К.Сичик
«Червона калина».
М.Радько
М.Радько
Відкриття Спартакіади школярів, змагання з легкої Наказ
атлетики серед збірних команд школярів.
М.Радько
Участь збірних команд школярів м. Рівного в Наказ
обласних змаганнях з легкої атлетики.
Міські змагання з легкої атлетики серед учнів 6-7, Наказ
М.Радько
8-9 класів.
Міські змагання з футболу на призи клубу Наказ
М.Радько
«Шкіряний м'яч».
Участь збірної команди школярів м. Рівного в Наказ
М.Радько
обласних змаганнях з футболу.
Конкурс малюнку «Намалюю світ тварин».
Наказ
І.Іщук
Участь у Всеукраїнських турнірах з географії, Наказ
Т.Грещук
економіки, правознавства.
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І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Вибірковий контроль. Залучення дітей та підлітків Довідка
Організаційнодо навчання через доступні форми здобуття освіти:
інспекторський
- екстернат на базі визначеного закладу;
відділ
- індивідуальну форму;
- дистанційну освіту.
Державна
атестація
Рівненської
гімназії Наказ, акт
В.Харковець
«Гармонія», ДНЗ № 7.
К.Сичик
А.Мазур
Г.Ремизович
Вивчення стану навчально-виховного процесу з Наказ
А.Мазур
фізики, технологій, трудового навчання.
В.Ключник
Контроль за виконанням рекомендацій управління Довідка
Л.Грекул
освіти, даних під час атестації ЗОШ №11, ДНЗ №8.
А.Хлищ
Вибірковий контроль. Стан організації харчування Довідка, наказ
Г.Ремизович
у ДНЗ.
А.Хлищ
Фронтальний контроль. Порівняльний
аналіз Аналіз
Г.Ремизович
виконання норм харчування.
Проведення інвентаризації матеріальних цінностей Наказ
Г.Ярмольчук
в навчальних закладах.
Г.Мазурак
Проведення II етапу Всеукраїнських олімпіад з Наказ
Т.Крівцова
базових предметів.
Фронтальний контроль за наповнюваністю та Інформація
Г.Ремизович
фактичним відвідуванням дітьми груп дошкільних
закладів.
Організація та проведення ІІ етапу Міжнародного Наказ
К.Сичик
мовно-літературного конкурсу учнівської та
М.Жовтан
студентської молоді імені Т.Шевченка.
Г.Коломис
Організація та проведення ІІ етапу Міжнародного Наказ
В.Середюк
конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика.
Т.Пучко
Г.Коломис
Контроль за організацією та проведенням у Рекомендації,
Г.Коломис
навчальних закладах заходів з нагоди Дня інформація
Л.Грекул
української писемності.
Контроль за проведенням заходів з ушанування Рекомендації
Л.Грекул
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 р.р. в
Україні.
Контроль за організацією навчання у слідчому Довідка
А.Мазур
ізоляторі.
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
К.Морозова
голови № 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».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
В.Середюк
ОДА
№ 159-р від 27.06.2015 року «Про
організацію роботи із забезпечення соціальної
адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.205 р. «Про зарахування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
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Контроль за виконанням рішення міської ради № Інформація
М.Радько
3644 від 26.12.2013 р. «Про затвердження
Програми
розвитку
велоінфраструктури
в
м.Рівному на 2014/2019 рр.».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
А.Мазур
ОДА № 610 від 26.11.2014 р. «Про розвиток
сімейної форми виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування в області».
Контроль за виконанням «Інструкції з організації Інформація
Г.Ремизович
харчування дітей у ДНЗ, затвердженої спільним
А.Хлищ
наказом МОН України, МОЗ України від
17.04.2006 р. № 298 /297 (зі змінами).
Контроль за виконанням наказу управління освіти Інформація
В.Полюхович
і науки № 749 від 18.11.2013 р. «Про посилення
контролю за відвідуванням учнями навчальних
занять».
Контроль за виконанням листа МОН України Аналіз
Г.Ремизович
№ 1/9 - 323 від 17.09.2008 р. «Про виконання норм
харчування дітей у ДНЗ».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Грекул
ОДА № 42 від 09.02.2008 р. «Про програму
національного виховання учнівської молоді на
2008-2020 роки».
ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
Науково-методичний та психологічний супровід План
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних КУ «РММК»
Методисти
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
КУ «РММК»
Підготовча робота до міського етапу конкурсу Наказ
І.Іщук
«Джерело творчості – 2018».
Проведення
інструктивно-методичних
нарад Протокольні
В.Харковець
директорів навчальних закладів та їх заступників, доручення
К.Сичик
завідувачок ДНЗ.
Г.Ремизович
Забезпечення проходження курсової підготовки Наказ
В.Ключник
педагогічних працівників.
Л.Лукашук
Кураторські дні в підвідомчих закладах.
Інформація
Організаційноінспекторський
відділ
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч» з Інформація
Н.Кінжалова
англійської мови.
С.Кульчинський
Участь у Всеукраїнській заочній інтерактивній грі Інформація
Г.Коломис
«Sunflower» зі світової літератури.
Надання консультації для батьків у визначений час Консультації
Г.Опанасюк
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах
та ЦППСР управління освіти.
Засідання міського консультативного пункту За окремим
Г.Опанасюк
керівників Шкільних служб порозуміння.
планом
Засідання міської ПМПК.
За окремим
Р.Майструк
планом
ІV. Масові заходи
Організація та проведення міських заходів до Дня Заходи
К.Сичик
української писемності та мови.
М.Жовтан
Л.Грекул
Проведення фестивалю «Гармонія руху».
Наказ
Відділ
дошкільної
освіти
Акція «Свічка пам'яті» з нагоди Дня пам'яті жертв Рекомендації
Л. Грекул
Голодомору.
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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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І. Робота з підвідомчими закладами, вивчення стану справ.
Державна атестація ДНЗ № 4.
Наказ,
В.Харковець
акт
К.Сичик
Г.Ремизович
Контроль за виконанням рекомендацій даних під Довідка
А. Мазур
час атестації ЗОШ № 6, ДНЗ № 29.
Г.Ремизович
Контроль за організованим завершенням І Довідка
А. Мазур
семестру 2017/2018 н.р..
Організація приписки юнаків до призовної Наказ
М.Радько
дільниці Рівненського ОМВК.
Оперативний контроль. Звіт ЗСО - 1 про розподіл Інформація, звіт В.Мацевич
за регіонами випускників 9-их класів, які одержали
базову середню освіту і продовжують навчання
для здобуття повної загальної середньої освіти.
Вибірковий
контроль.
Дотримання
правил Наказ
В.Мацевич
пожежної безпеки під час проведення новорічноріздвяних свят, ранків.
Укладання звіту про чисельність працюючих і Інформація
О.Палей
заброньованих військовозобов'язаних в управлінні
М.Радько
і окремо в підпорядкованих установах.
Контроль за наповнюваністю та фактичним Інформація
Г.Ремизович
відвідуванням дітьми груп дошкільних навчальних
закладів.
Проведення II етапу Всеукраїнських олімпіад з Наказ
Працівники
базових дисциплін.
управління
освіти
Зняття залишків продуктів харчування в ДНЗ.
Акт
Г.Ярмольчук
ІІ. Контроль за виконанням розпоряджень, наказів та рішень.
Контроль за виконанням розпорядження міського Інформація
В.Середюк
голови № 256-р від 21.04.2015 року «Про
організацію роботи із забезпечення соціальної
адаптації демобілізованих осіб».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
Л.Остапчук
ОДА № 578 від 07.10.205 р. «Про застосування
системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
М.Радько
ОДА № 248 від 18.06.2010 р. «Про фізкультурнооздоровчу діяльність стосовно дітей та молоді з
вадами розумового розвитку».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
М.Радько
ОДА № 285 від 29.05.2013 р. «Про стан та
подальший
розвиток
дитячо-юнацького
і
резервного спорту в області».
Контроль за виконанням розпорядження голови Інформація
К.Сичик
ОДА № 614 від 15.11.2013 р. «Про обласний план
заходів з реалізації національної стратегії розвитку
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10.
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

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 доручення ОДА №227/0160/12 від 25.07.2012 р. «Щодо інвентаризації парт,
оновлених шкільних меблів».
Контроль за виконанням листа ОДА «Про
збереження мережі позашкільних навчальних
закладів та охоплення дітей різними формами
позашкільної освіти» № 706/0/01-33-13 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».
Контроль за виконанням листа Рівненської міської
ради за № 04-1219 від 08.11.2013 р «Про
проведення публічних заходів упродовж 2014-2017
років».
Контроль за виконанням наказу МОЗ та МОН
України
«Про
вдосконалення
організації
медичного обслуговування дітей у ДНЗ» №
432/496 від 30.08.2005 р.
Контроль за виконанням доручення голови ОДА
№ 338/1-60/11 від 14.09.2011 р. «Щодо
інвентаризації приміщень ДНЗ, передбачення
коштів на будівництво нових ДНЗ».
Контроль за виконанням наказу МОН України
№1175 від 22.12.2009 «Про вдосконалення
контролю за охопленням навчанням дітей і
підлітків шкільного віку».
Контроль за виконанням делегованих повноважень
за II півріччя та за 2017 рік.
Контроль за виконанням розпорядження голови
ОДА № 381 від 05.10.2009 року «Про план заходів
щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями».
Контроль за виконанням рішення обласної ради
від 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 РОДА від 25.06.2009 року № 365 «Про
затвердження плану заходів з виконання
Загальнодержавної
програми
забезпечення,
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду».
Контроль за дотриманням «Порядку медичного
обслуговування дітей в ДНЗ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
14.06.2002 р. № 826.
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ІІІ. Про організаційно-апаратні наради, надання методичної допомоги.
І.Іцук
Проведення
міського
конкурсу
«Джерело Наказ
творчості - 2018».
М.Жовтан
День управлінця.
Програма,
рекомендації
Засідання колегії управління освіти.
План, ухвала
В.Харковець
К.Сичик
Проведення
інструктивно-методичних
нарад Протокольні
В.Харковець
доручення
директорів навчальних закладів та їх заступників,
К.Сичик
завідувачок ДНЗ.
Г.Ремизович
Кураторські дні в підвідомчих закладах.
Інформація
Працівники
управління
освіти
Забезпечення проходження курсової підготовки Наказ
В.Ключник
педагогічних працівників.
Л.Лукашук
М.Жовтан
Проведення міського етапу Всеукраїнського Наказ,
положення
конкурсу «Учитель року-2018».
Науково-методичний та психологічний супровід План
М.Жовтан
діяльності педагогічних працівників та керівних КУ «РММК»
Методисти КУ
кадрів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
«РММК»
Засідання міської ПМПК.
За окремим
Р.Майструк
планом
Надання консультації для батьків у визначений час Консультації
Г.Опанасюк
«Порадьтеся з психологом» у навчальних закладах
та ЦППСР управління освіти.
ІV. Масові заходи
Організація та проведення свята «Дарунки святого Наказ, сценарій Л.Грекул
Миколая».
Організація та проведення акції «Діти – дітям».
Рекомендації
Л.Грекул
Загальноміський благодійний ярмарок «Доброго Рекомендації
Л.Грекул
Різдва».
Першість міста з плавання серед збірних команд Наказ
М.Радько
школярів.
Участь у Всеукраїнському мовно-літературному Наказ
Г.Коломис
конкурсі ім. Т.Шевченка.
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Парки – Положення
І.Іщук
легені міст і сіл».
Участь збірної команди школярів м. Рівного в Наказ
М.Радько
обласних змаганнях з баскетболу.
Акція «Молодь проти СНІДу», «Покажи приклад» Рекомендації
Л.Грекул
з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі Снідом.
Міські змагання з початкового технічного Наказ
І.Іщук
моделювання.
Проведення новорічно-різдвяних свят.
Наказ
Л.Грекул

