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навчальних закладів
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Обаполенко О.В.
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Щопонеділка
За окремим планом
За окремим планом

Обаполенко О.В.
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За окремим планом
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Назарова Л.В.
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Фастовецький М.В.
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Козел А.П.

За окремим планом
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Войтенко С.М.
Ласман С.М.

За окремим планом
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Постійно
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Вступ
Освіта – одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою держави. Освітній простір міста
Рубіжного забезпечує потреби всіх категорій населення у навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг.
Головним напрямом його вдосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності,
зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.
Освітня стратегія управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області спрямована на забезпечення
функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з
урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів
громадян, потреб держави та міста.
Робота управління освіти, педагогічних колективів навчальних закладів у 2017 році була спрямована на
реалізацію стратегічних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Державними стандартами початкової,
базової і повної загальної середньої освіти, міською програмою «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє
країни на 2016-2018 роки», Концепцією національно – патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегією
національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, Концепцією «Нова українська школа»,
ухваленою рішенням колегії МОН України 27.10.2016 року.
Актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в
єдиний державний освітній простір, відповідність міжнародним критеріям освіти, вдосконалення механізмів
управління; оптимізація, прогнозування та фінансування закладів освіти всіх типів, здійснення заходів щодо
соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Дошкільна освіта
З метою забезпечення права дитини на здобуття якісної дошкільної освіти та виховання здорової і компетентної
особистості; створення сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини
дошкільного віку в місті Рубіжному функціонувало 9 закладів дошкільної освіти, 2 дошкільні групи на базі
комунального навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5 – дитячий садок", які
відвідувало 1768 дітей віком від 2 до 6-7 років. На базі ЗШ № 3 працювала група короткотривалого перебування для
дітей 5-річного віку, які не відвідують дитячі садки. Забезпечено першочергове влаштування до закладів дошкільної
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освіти 89 дітей з родин внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. Охоплення дошкільною освітою складає
100%, охоплення дітей 5-річного віку – 100%.
Відповідно до рішення Рубіжанської міської ради Луганської області від 21.12.2016 № 21/1 та з метою
виконання натуральних норм харчування збільшена вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за
один день відвідування: для дітей ясельної групи – 17 грн., для дітей груп дитячого садка та спеціальних груп – 20
грн., для дітей санаторних груп – 22 грн. Вартість утримання однієї дитини в день складала 90 грн., з них батьківської
оплати 60%, міський бюджет – 40%.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами на базі трьох
закладів дошкільної освіти міста працювало три інклюзивні групи, в яких виховувалося 4 дитини з особливими
освітніми потребами та на базі 5-ти закладів дошкільної освіти – сім спеціалізованих груп:
- п’ять груп з порушеннями мовлення (60 дітей),
- одна група з порушеннями зору (10 дітей),
- одна група з затримкою психічного розвитку (10 дітей).
Дошкільні навчальні заклади працювали над реалізацією нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.
Три заклади дошкільної освіти міста ДНЗ №3,6,9 - експериментальні майданчики лабораторії дошкільної освіти
Інституту проблем виховання АПН України, ДНЗ №5 - базовий дошкільний заклад з впровадження програми
«Афлатот».
Зміст дошкільної освіти удосконалювався через:
- перехід до педагогіки розвитку, яка передбачає особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі;
- застосування інноваційних технологій, прогресивних систем, що сприяють підвищенню якості освіти;
- активне втілення новітніх педагогічних технологій в навчальний процес;
- збільшення кількості дітей, які отримують реабілітаційно-корекційну допомогу.
Загальна середня освіта
Для здобуття повної загальної середньої освіти в місті працювали 1 загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 1
комунальний навчально-виховний комплекс «школа – дитячий садок», 1 комунальний навчально-виховний комплекс
«Рубіжанський ліцей», 3 спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів, 4 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, у яких навчалося
4204 учні. Вартість утримання одного учня в день складала 87 грн.
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В закладах загальної середньої освіти функціонувало 100 класів з російською мовою навчання (2560 учнів); 79 з українською мовою навчання (1644 учнів). Освіту здобували 189 дітей з родин внутрішньо переміщених осіб та
діти учасників АТО.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 06.12.2016 № 504 вартість
харчування учнів 1-4 класів складала 14 грн., дітей пільгових категорій (діти – сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти – переселенці) – 15 грн.
Продовжувалося впровадження нових Державних стандартів у 6-х та 9-х класах. Для забезпечення реалізації
права громадян на рівний доступ до здобуття якісної освіти та інтеграції в єдиний державний освітній простір у місті
створено систему підготовки випускників 11-х класів до участі у зовнішньому незалежному оцінювання якості знань.
189 випускників 2017 року взяли участь у тестуванні. Більшість випускників надали перевагу складанню тестів з
історії України (74%) та математики (69%). Зменшилась кількість бажаючих складати ЗНО з англійської мови до 37%
порівняно з 48% у 2016 році. Натомість збільшено частку випускників, які обрали тести з географії та біології.
Випускники продемонстрували середній та достатній рівень знань при складанні тестів ЗНО, частка
сертифікатів із результатами більше, ніж 160 (сто шістдесят) балів, складала:
33% з української мови та літератури; 32% з математики; 22% з фізики.
Найкращі результати ЗНО продемонстрували учні СШ №10, ЗШ №9,8, КНВК «Рубіжанський ліцей.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами на базі ЗШ
№3 та КНВК «школа – дитячий садок» працювали сім класів з інклюзивним навчанням, в яких навчалося 10 учнів з
особливими освітніми потребами: 1 клас – 3 учні, 2 клас – 3, 3 клас – 1, 6 клас – 1, 8 клас – 2 дитини. Для роботи з
такими дітьми введені додаткові ставки корекційних педагогів, асистентів педагогів та проведено комплектацію
обладнанням за рахунок участі навчальних закладів у проектній діяльності та спонсорської допомоги.
Системною є робота навчальних закладів міста з обдарованою молоддю. Протягом трьох останніх років
учнів навчальних закладів міста посідали призові місця у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін (36 призових місць – 2017 рік, 33 призових місця - 2016 рік). Учні шкіл міста брали активну участь в
конкурсах і вікторинах: Всеукраїнському конкурсі – захисті наукових робіт Малої академії наук України, в третьому
етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, третьому етапі Міжнародного філологічного
конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнських конкурсах “Об’єднаймося ж, брати
мої!”, “Змагаймось за нове життя” та ін.
Продовжувалася робота з формування інноваційного освітнього середовища в навчальних закладах. У місті
працювало три експериментальні навчальні заклади регіонального рівня (СШ № 2, 10, ЗШ № 9) і один – КНВК
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«Рубіжанський ліцей» – Всеукраїнського. У ЗШ №8 та КНВК «Рубіжанський ліцей» впроваджувався навчальний
курс «Фінансова грамотність», а в СШ №2 та ЗШ №9 – курс «Культура добросусідства».
Матеріали з інноваційної діяльності педагогічні колективи навчальних закладів міста щорічно представляють
на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Традиційною є презентація інноваційних напрацювань педагогів
навчальних закладів міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах:
- Дев’ятому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2016» колектив СШ№7 нагороджено
головною відзнакою форуму – Дипломом лауреата конкурсу І ступеня і Золотою медаллю;
- Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» колектив КПР за презентацію досягнень і
впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір нагороджений бронзовою медаллю виставки у
номінації «Компетентнісний підхід - основа якості змісту навчально-виховного процесу у закладі освіти». За
презентацію освітніх досягнень педагогічні колективи управління освіти, міського методичного кабінету, шкіл № 2,
3, 7, 8, 10, ДНЗ №6, центру туризму, комплексу позашкільної роботи отримали дипломи учасників.
У закладах загальної середньої освіти продовжується робота з впровадження Концепції «Нової української
школи».
Свідоцтва про базову загальну середню освіту отримали 342 випускників 9-х класів, з них 5 учнів з відзнакою;
атестати про повну загальну середню освіту – 189 випускників, із них – 4 нагороджені Золотою медаллю, 1- Срібною
медаллю.
20 громадян здобули освіту екстерном ( 17 - базову загальну середню освіту, 3 - повну загальну
середню). Влітку 3 дітей з непідконтрольних Україні територій пройшли річне оцінювання, ДПА та отримали
документи про освіту державного зразка (2 – атестат, 3 - свідоцтва).
Реалізується державна політика щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. У загальноосвітніх закладах міста навчалося 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Всі діти означеної категорії отримували безкоштовне гаряче харчування протягом навчального року. У
2017 році була надана матеріальна допомога по досягненню 18-річчя десяти дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, на суму 18 100,00 грн.
Навчально-виховний процес у навчальних закладах міста забезпечували 530 педагогів, із них: у дошкільних
закладах – 169, загальноосвітніх – 332, позашкільних – 29. Психологічний супровід навчально-виховного процесу
забезпечували 10 практичних психологів шкіл, 7 практичних психологів дошкільних закладів, 4 соціальних педагоги,
10 вчителів - логопедів.
У 2017 році при Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли курси
підвищення кваліфікації 158 педагогів загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів міста (у
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тому числі за денною формою навчання 75 педагогів, за заочною – 78, за дистанційною –5). При ЛНУ імені
Т.Шевченка –16 педагогів, при ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО – 1 педагог.
Підвищення професійної майстерності педагогів здійснювалося шляхом організації діяльності 39 міських
методичних об’єднань, 8 постійно діючих семінарів для керівників навчальних закладів, 16 міських творчих груп, 20
шкільних творчих та динамічних груп, 4 експериментальних навчальних закладів всеукраїнського і регіонального
рівнів, 3 опорних дошкільних навчальних закладів, школи молодого педагога, малодосвідченого бібліотекаря,
педагогічних майстерень на базі досвіду роботи педагогів.
У 2017 році атестовано 107 педагогів: 74 підтвердили кваліфікаційну категорію, 33 підвищили; 5 отримали
педагогічне звання «старший вчитель», 5 керівників навчальних закладів підтвердили відповідність займаній посаді.
За високий професіоналізм 121 педагогічний працівник нагороджений:
- Почесна грамота Міністерства освіти і науки України - 2;
- Лист подяка Луганської обласної державної адміністрації-1;
- Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації - 4;
- Почесною грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради - 11 чоловік;
- Грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради - 25 чоловік;
- Грамотою управління освіти Рубіжанської міської ради - 78 чоловік.
У конкурсі «Учитель року-2017» Юдакова О. В., Олійник Т.А., Шаблієнко М. В. - вчителі початкових класів
КНВК «Рубіжанський ліцей», ЗШ № 4, 8 - стали учасниками обласного туру. Учитель початкових класів КНВК
«Рубіжанський ліцей» Юдакова О. В. стала призером обласного туру конкурсу та посіла ІІІ місце. Бондар Олена
Володимирівна, бібліотекар ЗШ №8, представила місто у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна
бібліотека-2017» у номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу» та посіла IV місце.
При міському методичному кабінеті Рубіжанської міської ради працювала міська психолого-медико-педагогічна
консультація, мета якої - своєчасне виявлення дітей з відхиленнями в розвитку і визначення для них адекватних
форм психолого-педагогічної і соціально-медичної допомоги.
Проведено 11 засідань ПМПК, оглянуто 93 дитини (122 у 2016 році), з яких 19 – діти з інвалідністю. Кожна
обстежена дитина отримала рекомендації, які допоможуть забезпечити право кожного з цих дітей на здобуття освіти з
урахуванням індивідуальних особливостей і стану здоров'я.
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Позашкільна освіта
Серед пріоритетних напрямків розвитку освіти в місті – організація дозвілля дітей в позаурочний час, орієнтація
на продовження навчання. У двох позашкільних навчальних закладах (КПР та ЦТКСЕУМ) працювали 92 гуртки для
1350 вихованців.
Педагогічні колективи закладів позашкільної освіти сприяють творчій самореалізації особистості, залучають
дітей до активної громадської діяльності, організовують участь у міських та обласних заходах різної спрямованості.
Мережа гуртків постійно удосконалюється на задоволення освітніх запитів дітей та батьківської громадськості.
З метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді через відродження національних і
загальнолюдських духовних і моральних цінностей рішенням Рубіжанської міської ради Луганської області від
21.12.2016 № 21/8 затверджено міську Програму «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на
2017 – 2018 роки, згідно з якою проведений міський етап Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») та участь в
обласних фінальних змагання гри взяла команда КНВК «Рубіжанський ліцей».
Вихованці КПР, ЦТКСЕУМ - призери Всеукраїнських та обласних акцій і конкурсів з декоративно-прикладної
творчості, вокального мистецтва, природоохоронної тематики, патріотичного виховання, туристсько-краєзнавчої
спрямованості,технічної творчості.
Виховна робота в
закладах загальної середньої освіти міста була спрямована на пошук гармонійного
співвідношення напрямів, засобів, методів виховання громадян і патріотів України. В загальноосвітніх навчальних
закладах працювало 55 гуртків предметного, спортивного та творчого спрямування, в яких займалося 960 учнів 1-11
класів, що складає 23 % від загальної кількості школярів.
Протягом літа 2017 року при закладах загальної середньої та позашкільної освіти функціонувало 14 таборів з
денним перебуванням, в яких відпочила 601 дитина, дітей пільгової категорії - 66 (12%). До планів роботи таборів
були включені заходи з пропаганди здорового способу життя: тематична гімнастика, різноманітні спортивні
змагання, рухливі ігри на свіжому повітрі. З метою популяризації фізичної культури, спорту, олімпійського руху та
пропагування здорового способу життя у червні в усіх таборах пройшов Всеукраїнський Олімпійський день. У п’яти
таборах відпочинок дітей було організовано за тематичними змінами. За рахунок коштів місцевого бюджету
управлінням освіти було придбано 30 путівок у заміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зоря» на суму 105,400
грн. для дітей пільгових категорій (із залученням батьківських коштів на суму 14,600 грн.). Загальна сума – 120,000
грн.
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Основні пріоритети у 2018 році:
1. Організація роботи закладів освіти на виконання державних, обласних, регіональних програм, спрямованих на реалізацію
державної політики у сфері освіти, міської програми «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє країни» на 20182020 роки.
2. Виконання завдань, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 року;

Основні завдання:
- розвиток та збереження мережі закладів дошкільної освіти;
- обов'язкове здобуття всіма дітьми і молоддю повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених
Державними стандартами загальної середньої освіти;
- виконання плану заходів з реалізація завдань, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;
- удосконалення навчально-виховного процесу та сприяння покращенню матеріально-технічних умов виховання та
навчання дітей;
- реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою;
-

підвищення кваліфікації освітян, розвиток педагогічної та психологічної компетентностей керівних та педагогічних кадрів;

- забезпечення літнього оздоровлення дітей, розширення мережі літніх мовних таборів;
- пошук гармонійного співвідношення напрямів, засобів, методів виховання громадян і патріотів України;
- забезпечення безперервності інклюзивної освіти від дошкільної ланки до загальноосвітньої школи та обладнання
закладів пандусами для безбар’єрного доступу до закладів освіти;
- створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки,
забезпечення профільного навчання;
- розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою молоддю;
-

збереження та розвиток мережі гуртків закладів позашкільної освіти для забезпечення рівного доступу дітей та молоді з
урахуванням їх особистісних потреб до навчання і виховання.

Очікувані результати:
- забезпечення проведення системної реформи загальної середньої освіти;
- підвищення якості освітніх послуг;
- охоплення навчанням дітей з непідконтрольних Україні територій;
- цільове використання коштів місцевого бюджету, економне споживання енергоносіїв, впровадження заходів з
енергозбереження.
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І. Питання, які виносяться на розгляд Рубіжанської міської ради та виконавчого комітету
№

1

Де
розглядається
Про хід виконання в 2017 році міської програми Сесія
«Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє Рубіжанської
країни» на 2016-2018 роки
міської ради
Зміст роботи

Термін
Березень
2018р.

Обаполенко О.В.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.

Сесія
Рубіжанської
міської ради

Квітень
2018р.

Обаполенко О.В.
Бурлуцька С.І.
Колодяжна Н.С.

Сесія
Рубіжанської
міської ради
Виконавчий
комітет

Квітень
2018р.

Обаполенко О.В.
Левицька Л.С.

Травень
2018р.

Обаполенко О.В.
Левицька Л.С.
Обаполенко О.В.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Обаполенко О.В.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.

4

Про хід виконання в 2017 році міської програми
«Організація
харчування
в
загальноосвітніх
навчальних закладах міста Рубіжного на 2016-2017
роки»
Про хід виконання в 2017 році міської програми
«Національно-патріотичне
виховання
учнівської
молоді «Джура» на 2017 – 2018 роки
Про проведення міського свята, присвяченого випуску
учнів 11-х класів зі школи

5

Про підготовку навчальних закладів управління освіти Виконавчий
до нового 2018-2019 навчального року
комітет

Серпень
2017р.

Про затвердження шкільної мережі, напрямків та Виконавчий
профілів роботи навчальних закладів у 2018-2019 комітет
навчальному році

Вересень
2018р.

2

3

6

Відповідальні
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ІІ. Питання, які виносяться на розгляд ради управління освіти
№

1
2

1
2

1
2
3

1
2

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Лютий
Про підсумки роботи з профілактики дитячої злочинності та
Бутенко О.О.
правопорушень серед учнів загальноосвітніх шкіл у 2017 році
Про стан дитячого травматизму в навчальних закладах міста у 2017
році та поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально- Бурлуцька С.І.
виховного процесу
Травень
Про результативність участі учнів шкіл міста у ІІІ, IV етапах
Сердюкова І.С.
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та конкурсах учнівської
творчості у 2017-2018 навчальному році
Про проведення роботи щодо відкриття інклюзивних класів у Бурлуцька С.І.
закладах загальної середньої освіти
Бутенко О.О.
Вересень
Про підготовку навчальних закладів до нового 2018/2019 навчального
Обаполенко
року та роботу в осінньо-зимовий період
О.В.
Про організацію літнього відпочинку дітей та підлітків у 2018 році
Левицька Л.С.
Про стан охоплення випускників 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів різними формами навчання та їх Бурлуцька С.І.
працевлаштування
Грудень
Особливості проведення та результати зовнішнього незалежного
Козел А.П.
оцінювання у 2018 році
Про підсумки методичної роботи у 2018 році
Замора Л.М.
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ІІІ. Наради директорів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
№
Зміст роботи

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Відмітка Примітка
Відповідальний
про
виконання

Січень
Про стан дитячого травматизму під час освітнього процесу, в побуті Бурлуцька С.І.
за 2017 рік
Про стан правопорушень та дитячої злочинності у закладах освіти за Бутенко О.О.
2017 рік
Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ЛОІППО Замора Л.М.
за різними формами навчання протягом 2017 року
Про функціонування сайтів навчальних закладів
Ласман С.М.
Про підсумки проведення новорічних, різдвяних свят та зимових Левицька Л.С.
канікул у закладах освіти
Лютий
Про хід реєстрації учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти Козел А.П.
на ЗНО-2018
Про забезпечення здійснення освітнього процесу в закладах загальної Волошина С.О.
середньої освіти державною мовою
Про формування попередньої шкільної мережі на 2018-2019 Волошина С.О.
навчальний рік
Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових Сердюкова І.С.
дисциплін у 2017/2018 навчальному році
Про стан захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти та Обаполенко
протиепідемічні заходи
О.В.
Березень
Про організацію завершення 2017-2018 навчального року та Бурлуцька С.І.
особливості проведення державної підсумкової атестації в закладах
загальної середньої освіти
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2.

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

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

Про формування замовлень документів про освіту державного зразка
для випускників 2017-2018 навчального року закладів загальної
середньої освіти
Про результати подання випускниками 11-х класів реєстраційних
документів для участі в ЗНО
Про стан дитячого травматизму під час освітнього процесу, в побуті
за І квартал 2018 року
Про стан правопорушень та дитячої злочинності у закладах освіти за І
квартал 2018 року
Про стан організації екстернатної форми навчання в ЗШ №3
Про участь закладів освіти у Марафоні актуальних професій
Квітень
Про стан виконання плану заходів реалізації Концепції державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року
Про підготовку закладів освіти до літньої оздоровчої кампанії 2018
року
Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017/2018
навчальному році
Про стан організації та проведення санітарно-екологічного очищення
та благоустрою територій закладів освіти
Про функціонування сайтів закладів освіти
Про здійснення моніторингових досліджень у закладах освіти
Про роботу з підготовки пунктів тестування ЗНО

Ласман С.М.
Козел А.П.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бурлуцька С.І.
Замора Л.М.
Левицька Л.С.
Волошина С.О.
Фастовецький
М.В.
Ласман С.М.
Козел А.П.
Козел А.П.

Травень
Про стан підготовки до проведення ДПА в 4-х, 9-х класах у закладах Бурлуцька С.І.
загальної середньої освіти
Про проведення етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- Левицька Л.С.
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
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3.
4.
5.
6.

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

1.
2.
3.
4.

Про організоване завершення 2017-2018 навчального року

Обаполенко
О.В.
Про організацію роботи таборів відпочинку з денним перебуванням Левицька Л.С.
на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти
Про проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної Левицька Л.С.
середньої освіти
Про організацію і проведення ЗНО з української мови та літератури на Козел А.П.
базі ЗШ №3, КНВК «Рубіжанський ліцей», СШ №7, 10
Червень
Про роботу закладів освіти у літній період 2018 року
Обаполенко
О.В.
Про звітування керівників закладів дошкільної, загальної середньої та Бурлуцька С.І.
позашкільної освіти
Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх Бурлуцька С.І.
навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік.
Про переведення учнів 1-10 класів та випуск учнів 11-х класів
Бурлуцька С.І.
Про проведення конкурсного прийому учнів до 10-х класів КНВК Бурлуцька С.І.
«Рубіжанський ліцей»
Про підготовку закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року Бутенко О.О.
Про організацію роботи екстернату на базі ЗШ №8 для осіб, місцем Бутенко О.О.
проживання яких є тимчасово окупована територія
Серпень
Про підсумки проведення огляду готовності закладів дошкільної, Бурлуцька С.І.
загальної середньої освіти до 2018/2019 навчального року
Про організацію методичної роботи у закладах освіти міста у Замора Л.М.
2018/2019 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у Замора Л.М.
2018/2019 навчальному році
Про організацію освітнього процесу у початкових класах у 2018/2019 Замора Л.М.
16

5.
6.
7.
8.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2
3.
4.

навчальному році з впровадження Концепції «Нова українська школа»
Про проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»
Про організацію харчування учнів у 2018/2019 навчальному році
Про роботу сайтів навчальних закладів
Про кадрове забезпечення закладів освіти міста
Вересень
Про підсумки набору учнів до 1-х та 10-х класів з навчанням
державною мовою та формування мережі закладів освіти на 2018/2019
навчальний рік
Про організацію індивідуального та інклюзивного навчання учнів у
2018/2019 навчальному році
Про надання статистичної звітності та роботу закладів освіти з
порталом «Україна ІСУО (інформаційна система управління освітою)»
Про підсумки літньої оздоровчої кампанії влітку 2018 року
Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи у 2018/2019 навчальному році
Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018-19 н.р.
Про стан забезпечення учнів
закладів загальної середньої освіти
підручниками на 2018/2019 навчальний рік
Про результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО-2018
Про підготовку до святкування Дня працівника освіти
Жовтень
Про підготовку закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий
період
Про проведення в закладах освіти тижня знань безпеки
життєдіяльності
Про стан організації атестації педагогічних кадрів в закладах освіти у
2018-2019 навчальному році
Про стан роботи з впровадження Національної стратегії оздоровчої

Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Ласман С.М.
ВолошинаС.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Замора Л.М.
Сердюкова І.С.
Козел А.П.
Козел А.П.
Фастовецький
М.В.
Фастовецький
М.В.
Волошина С.О.
Левицька Л.С.
17

5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

рухової активності у закладах освіти
Про стан охоплення випускників 9, 11-х класів різними формами
навчання та їх працевлаштування
Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін
Листопад
Про стан діяльності закладів освіти щодо залучення інвестицій для
розвитку, участі в проектах з покращення навчально-методичного,
матеріально-технічного забезпечення
Якість складання звітів про видані документи про базову та повну
загальну середню освіту
Про стан роботи з питань забезпечення наступності дошкільної та
початкової освіти в умовах реформи «Нова українська школа»
Підсумки моніторингу викладання математики в 5,9-х класах
державною мовою
Про підсумки проведення Всеукраїнського профілактичного заходу
«Урок» (1, 2 етапи)
Грудень
Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін
Про
здійснення
моніторингу
забезпечення
прозорості
та
інформаційної відкритості закладів освіти міста
Про підготовку та проведення новорічних і різдвяних свят, дозвілля та
оздоровлення дітей під час зимових канікул
Про підсумки профілактичної роботи управління освіти та закладів
освіти міста щодо запобігання дитячому травматизму та збереження
здоров’я дітей упродовж 2018 року
Про організоване закінчення І семестру 2018-2019 навчального року у
закладах загальної середньої освіти

Бурлуцька С.І.
Замора Л.М.
Фастовецький
М.В.
Бурлуцька С.І.
Назарова Л.В.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Замора Л.М.
Бутенко О.О.,
Ласман С.М.
Левицька Л.С.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
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IV. Масові заходи з педагогічними кадрами
№
Зміст роботи

1

2

3

1

2

3

-

4

Січень
Засідання ММО для педагогів загальноосвітніх, дошкільних,
позашкільних закладів освіти «Діяльність навчальних закладів міста в
умовах впровадження нового Закону «Про освіту»
Міські педагогічні читання для заступників директорів, керівників
ММО, ШМО, вчителів історії і правознавства, української і російської
філології «Михайло Грушевський – видатний громадсько-політичний
діяч української революції»
Проблемний семінар-практикум для практичних психологів і
соціальних педагогів закладів дошкільної, загальної середньої освіти
«Психологічний супровід дітей дошкільного віку з ознаками
агресивної поведінки»
Лютий
Науково-практичний семінар для заступників директорів з навчальновиховної роботи «Робота шкільного методичного об’єднання, як засіб
формування професійних компетентностей педагогів» на базі СШ №2
Науково-практичний семінар для заступників директорів з навчальновиховної роботи і вчителів англійської мови «Інтерактивні методи
вивчення англійської мови» на базі СШ №10
Семінар-практикум для директорів та заступників директорів з
навчально-виховної роботи, керівників ММО, вчителів природничоматематичних дисциплін «Впровадження STEM-освіти в навчальних
закладах міста»
Семінар-практикум для вихователів-методистів закладів дошкільної
освіти «Виховання емоційної культури особистості» на базі ДНЗ №2

Відмітка Примітка
Відповідальний
про
виконання
Замора Л.М.
методисти
Замора Л.М.,
методисти
Цихач Л.В.,
методисти

Замора Л.М.,
методисти
Сердюкова І.С.
Ласман С.М.

Назарова Л.В.,
методисти ДНЗ
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Березень
Обласний
науково-практичний
семінар
для
керівників
експериментальних закладів загальної середньої освіти та заступників
директорів з
навчально-виховної роботи «Інноваційний розвиток
освітнього закладу в умовах реалізації Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти та Концепції Нової української
шкли» на базі КНВК «Рубіжанський ліцей»
2 Обласний семінар-практикум для керівників закладів позашкільної
освіти та керівників гуртків «Формування методичної компетентності
керівників
закладів та керівників гуртків
позашкільної освіти
туристсько-краєзнавчого і національно-патріотичного напрямів» на
базі ЦТКСЕУМ
3 - Обласний науково-практичний семінар за підсумками
експериментальної діяльності для керівників закладів загальної
середньої та позашкільної освіти «Впровадження засобів
міжкультурної освіти в систему педагогічної діяльності школи» на
базі СШ №2
Засідання міської творчої групи для вчителів початкової школи
4
«Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом
використання інноваційних технологій з метою формування життєво
компетентної особистості» на базі ЗШ №9)
1

5
6

Науково-практичний семінар для вихователів-методистів, вихователів,
музичних керівників закладів дошкільної освіти «Сучасний підхід до
національно-патріотичного виховання дошкільників» на базі ДНЗ №4
Засідання ММО для педагогів закладів дошкільної,загальної середньої,
позашкільної освіти «Підсумки атестації: інноваційний освітній
досвід»

Замора Л.М.,
методисти

Левицька Л.С.

Замора Л.М.,
методисти

Замора Л.М.,
методисти

Назарова Л.В.,
методисти ЗДО
Замора Л.М.,
методисти
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1

2
3

4

5

6
7

1

1

Квітень
Науково-практичний семінар для заступників директорів з виховної
роботи «Виховання правової культури, формування правової
свідомості та навичок правомірної поведінки школярів» на базі КНВК
«Рубіжанський ліцей»
Науково-практичний семінар для заступників директорів з навчальновиховної роботи «Формування іміджу сучасної школи» на базі ЗШ №8
Семінар-практикум для педагогів, які працюють з дітьми з
особливими освітніми потребами «Надання освітніх послуг дітям з
аутизмом в інклюзивному середовищі» на базі ЗШ №3
Обласний науково-методичний семінар для практичних психологів
закладів дошкільної, загальної середньої освіти «Психологопедагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»»
Педагогічні читання для вихователів
закладів дошкільної освіти
«Духовно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку крізь призму
педагогічної спадщини минулого»
Семінар-практикум для керівників та вихователів-методистів закладів
дошкільної освіти «Розвиток творчих здібностей – запорука
гармонічного розвитку дитини» на базі ДНЗ №8
Семінар-практикум для бібліотекарів закладів загальної середньої
освіти «Бібліотека – виховний простір навчального закладу» на базі
ЗШ №8
Травень
Тренінгові заняття для логопедів «Використання нетрадиційних
методів в логопедичній роботі» на базі ЗШ №3
Серпень
Організація та проведення серпневої науково-практичної конференцію
педагогічних працівників до початку нового навчального року

Левицька Л.С.

Замора Л.М.,
методисти
Цихач Л.В.,
директори
Замора Л.М.,
методисти
Назарова Л.В.,
методисти ДНЗ
Назарова Л.В.,
методисти ДНЗ
Сердюкова І.С.,
бібліотекарі

Цихач Л.В.
Обаполенко
О.В.,
Замора Л.М.
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2

1

1

2

3
4

5

6
7

Засідання ММО для педагогів закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти «Методичні рекомендації до організації
навчально-виховного процесу у 2018-2019 навчальному році»
Вересень
Семінар-практикум для педагогів закладів дошкільної, загальної
середньої освіти «Деформація особистості у процесі педагогічної
діяльності»
Жовтень

Замора Л.М.,
методисти

Обласний
науково-практичний
семінар
за
підсумками
експериментальної діяльності для керівників закладів загальної
середньої освіти «Особливості формування здоров’язбережувального
середовища в освітньому просторі закладу загальної середньої освіти»
на базі СШ №10
Науково-практичний семінар для директорів закладів загальної
середньої освіти «Формування еталонної моделі компетентного
вчителя» на базі ЗШ № 9
Науково-практичний семінар для заступників директорів з виховної
роботи «Формування соціальної компетентності учнів в навчальновиховному процесі сучасного закладу освіти» на базі ЗШ № 8
Святкові заходи з відзначення 50-річного ювілею Рубіжанської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7
Семінар-практикум для вихователів, музичних керівників закладів
дошкільної освіти «Патріотизм починається з колиски та гуманістичні
відносини в закладі» на базі ДНЗ №6
Педагогічні читання для заступників директорів з навчально-виховної
роботи, керівників ММО, вчителів-предметників «Педагогічна
спадщина Василя Сухомлинського»

Замора Л.М.,
методисти

Організація і проведення туристичного зльоту працівників освіти

Замора Л.М.,
методисти

Замора Л.М.,
методисти
Замора Л.М.,
методисти
Замора Л.М.,
методисти
Назарова Л.В.,
методисти
Замора Л.М.,
методисти
Козел А.П.
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1
2
3

4

1

2

Листопад
Семінар-практикум для педагогів-організаторів закладів загальної
середньої освіти «Розбудова дитячого самоврядування в умовах Нової
української школи» на базі СШ №7
Семінар-практикум для методистів та вихователів закладів дошкільної
освіти «Фестиваль оздоровчих технологій» на базі ДНЗ №3
Семінар-практикум для вихователів
закладів дошкільної освіти
«Соціально-фінансова освіта дітей дошкільного віку як складова
загально людської культури» на базі ДНЗ №5
Семінар-практикум для бібліотекарів закладів загальної середньої
освіти «Метод проектів у формуванні компетентнісного користувача
шкільної бібліотеки» на базі ЗШ №3
Грудень
Науково-практичний семінар для керівників закладів загальної
середньої освіти «Нові підходи до управління навчальним закладом в
умовах реформування освіти» на базі СШ №7
Семінар-практикум для вихователів, музичних керівників закладів
дошкільної освіти «Розвиток комунікативних компетентностей
дошкільників через музично-театральну діяльність» на базі ДНЗ №9

Левицька Л.С.
Назарова Л.В.,
методисти
Назарова Л.В.,
методисти
Сердюкова І.С.,
бібліотекарі
Замора Л.М.,
директори
Назарова Л.В.,
методисти
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V. Масові заходи з вихованцями та учнями закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти
№

1

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

Зміст роботи
Протягом року
Організація екскурсій до музеїв та музейних кімнат, знакових місць
міста, області, організація екскурсійних поїздок до столиці України
м. Києва, Канева, Черкас, на Хортицю тощо
Січень
Організація і проведення новорічно-різдвяних ранків, конкурсів,
фестивалів
Організація та проведення заходів в межах міської Програми
«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на
2018-2019 роки
Організація та проведення заходів до 75-й річниці визволення
м. Рубіжного від фашистських загарбників
Організація участі команди міста у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін
Організація та проведення міського етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт членів Рубіжанської філії малої академії наук
Участь у міських заходах до Дня Соборності України
Організація та проведення міських змагань з баскетболу серед дівчат
Лютий
Проведення міського етапу чемпіонату знавців «Що? Де? Коли?»
Організація та проведення міського конкурсу творчо-пошукових
проектів «З батьківської криниці»
Міський мистецький конкурс «Ватра»

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Левицька Л.С.

Левицька Л.С.
Назарова Л.В.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Сердюкова І.С.
Сердюкова І.С.
Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Тарасенко О.В.
Левицька Л.С.
24

Організація участі команди міста у ІІІ (обласному) етапі
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Міська гра знавців історії «Відун»
Проведення міських змагань з баскетболу серед хлопців
Організація та проведення в закладах загальної середньої освіти
заходів до Дня безпечного Інтернету
Березень
Організація і проведення конкурсу лідерів відділень МДО ТІКСУМ

Сердюкова І.С.

Проведення заходів місячника боротьби з
наркоманією,
наркобізнесом, психотропними речовинами та прекурсорами
3 Міська історико-пізнавальна гра «Люби і знай свій край»
4 Проведення заходів обласного тижня права
Забезпечення виїзду учнів на тренувальні збори до ІV етапу
5
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
6 Проведення міського фестивалю дитячої і юнацької творчості
Участь випускників 9, 11 класів у проведенні міського Марафону
7
актуальних професій
Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
8
гри «Сокіл» («Джура»)
9 Заходи до шевченківських днів
10 Організація та проведення міських змагань з шахів
Організація та проведення відкритих міських змагань з туризму у
11
закритих приміщеннях
12 Організація та проведення міських змагань з настільного тенісу
Квітень
Проведення заходів Всеукраїнської весняної толоки з озеленення та
1
благоустрою території закладів освіти та міських скверів

Левицька Л.С.

4
5
6
7
1
2

Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.

Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Сердюкова І.С.
Левицька Л.С.
Бурлуцька С.І.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Левицька Л.С.
Набока Т.С.
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закладах

Фастовецький
М.В.
Назарова Л.В.

2

Організація та проведення Тижня безпеки дитини в
дошкільної освіти

3

Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками 9,11 класів
закладів загальної середньої освіти

Бурлуцька С.І.

4

Організація і проведення Дня цивільного захисту в закладах освіти

Фастовецький
М.В.

7

Міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл
України»
Участь учнівських колективів в міському фестивалі дитячої преси
«Золотий диктофон
Травень
Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
Проведення єдиних днів безпеки руху в закладах освіти
Теренова гра в межах міського етапу гри «Сокіл» («Джура»)
Туристська смуга перешкод в залік міського етапу гри («Джура»)
Фінал міського етапу гри «Сокіл» («Джура»)
Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та примирення та
Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. Організація
міської Акції «Збережемо пам'ять про подвиг»
Участь у міській спартакіаді допризовної молоді

8

Участь у проведенні заходів, присвячених Останньому дзвонику

5
6

1
2
3
4
5
6

9
1
2

Організація та проведення міських змагань з туризму серед школярів
«Кубок Шаповалова М.М.»
Червень-Серпень
Участь в організації і проведенні міського свята Дитинства
Відзначення обдарованих учнів «Гордість і надія міста»

Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Бурлуцька С.І.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Управління
освіти, ММК
Бутенко О.О.
Левицька Л.С.
Сердюкова І.С.
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3
4
5
6
7

1

Організація роботи дитячих таборів відпочинку з денним
перебуванням, мовних таборів у закладах освіти
Участь у заходах до 22-ї річниці Конституції України
Проведення урочистих заходів з нагоди випуску учнів 11-х класів зі
школи
Участь у заходах до Дня визволення міста Рубіжного від незаконних
збройних формувань
Організація та проведення заходів до річниці Незалежності України,
Дня Державного Прапора України
Вересень
Проведення Дня знань у закладах освіти

6
7

Організація і проведення Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага!
Діти на дорозі!»
Участь у проведенні місячника «Дитина йде до школи»
Організація участі закладів освіти у міському святі День сім’ї
Проведення організаційної роботи щодо охоплення учнів гарячим
харчуванням
Проведення заходів обласного тижня гендерної просвіти
Організація та проведення міського свята День дошкілля

8

Організація і проведення заходів до Дня фізичної культури і спорта

2
3
4
5

Організація і проведення спортивних заходів
в рамках
Всеукраїнського Олімпійського тижня, Олімпійського уроку
Організація і проведення спортивних заходів до Дня туризму в
10 закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Міський
туристський фестиваль
9

Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Керівники
закладів освіти
Бурлуцька С.І.
Бурлуцька С.І.
Левицька Л.С.
Бурлуцька С.І.
Левицька Л.С.
Назарова Л.В.
Бутенко О.О.
Конониха О.Ф.
Бутенко О.О.
Конониха О.Ф.
Бутенко О.О.
Тарасенко О.В.
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Жовтень
Левицька Л.С.
1 Організація та проведення заходів обласного тижня права
Урочисте відкриття міського етапу гри «Сокіл» («Джура»): «День
Левицька Л.С.
2
українського козацтва. День захисника України»
Підготовка та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських Сердюкова І.С.
3
олімпіад з базових дисциплін
Організація та проведення урочистого святкування Дня працівників Обаполенко О.В.
4
освіти
Козел А.П.
Участь
закладів освіти у проведенні Тижня знань безпеки Фастовецький
5
життєдіяльності
М.В.
Левицька Л.С.
6 Організація участі школярів у Всеукраїнській акції «Милосердя»
Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
Левицька Л.С.
7
гри «Сокіл» («Джура»)
Організація і проведення міського етапу Всеукраїнської експедиції
Левицька Л.С.
8
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»
Бутенко О.О.
9 Організація і проведення міського етапу змагань «Старти надій»
Організація і проведення міського етапу змагань з футболу на приз
Бутенко О.О.
10
клубу «Шкіряний м’яч»
Листопад
Сердюкова І.С.
1 Проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Левицька Л.С.
2 Проведення міського етапу дитячого дебатного турніру
Набока Т.С.
Організація та проведення міського етапу VIІІ Міжнародного мовно3 літературного конкурсу імені Т. Шевченка та ХVIIІ Міжнародного Левицька Л.С.
конкурсу з української мови імені П. Яцика
Проведення міського етапу конкурсу творчих робіт «Ними пишається
Левицька Л.С.
4
край»
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5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

Організація і проведення заходів до Дня української писемності
Організація та проведення заходів до Дня вшанування пам’яті Героїв
Небесної Сотні
Організація та проведення міського етапу змагань «Козацький гарт»
Організація та проведення відкритих міських змагань з орієнтування
Організація та проведення міського етапу змагань «Олімпійське
лелеченя»
Грудень
Організація та проведення І етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН
Участь міської команди учнів у обласному етапі VIІІ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка та ХVІII
Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
Організація та проведення акції «Анти-СНІД» до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом
Організація та проведення Всеукраїнського тижня права
Організація і проведення міського етапу Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства»
Організація і проведення міського етапу обласного конкурсу «Замість
ялинки - букет»
Організація новорічних заходів (конкурсів, фестивалів, поїздок),
міського свята до дня Святого Миколая

Участь у міському благочинному ярмарку «Мир руками дітей»
Організація і проведення міських етапів Всеукраїнських конкурсів
9
«Український сувенір», «Новорічна композиція»
10 Організація та проведення Кубку з волейболу пам’яті М.С.Єфросиніна
Організація та проведення відкритих змагань РМ ЦТКСЕУМЦ з
11
топографії
8

Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Сердюкова І.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Набока Т.С.
Левицька Л.С.
керівники
закладів освіти
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
29

VІ. Моніторинг освітніх процесів
Організаційна та інформаційно-звітна діяльність
№

1
2
3

Зміст роботи
Протягом року
Стан теплового режиму у закладах освіти під час опалювального
сезону
Моніторинг стану захворюваності вихованців та учнів закладів
дошкільної та загальної середньої освіти
Охоплення навчанням дітей вимушених переселенців у закладах
дошкільної та загальної середньої освіти

4

Моніторинг руху учнів закладів загальної середньої освіти

5

Аналіз стану травматизму серед вихованців, учнів дошкільної,
загальної середньої освіти

6

Охоплення навчанням дітей у закладах загальної середньої освіти

7

Моніторинг випадків жорстокого поводження з дітьми під час
освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти

8

Розгляд звернень громадян щодо діяльності закладів освіти

1
2
3

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Фастовецький
М.В.
Войтенко С.М.
Войтенко С.М.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.

Січень
Підготовка списків претендентів на нагородження документами про Бурлуцька С.І.
базову та повну загальну середню освіту з відзнакою
Бутенко О.О.
Моніторинг організації дозвілля дітей під час зимових канікул, Левицька Л.С.
проведення новорічно-різдвяних заходів
Аналіз результатів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових Сердюкова І.С.
дисциплін
30

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

Підготовка звітності за підсумками І семестру: рух учнів, Бурлуцька С.І.
індивідуальне навчання
Бутенко О.О.
Вивчення стану організації інклюзивного навчання у ЗШ №3, КНВК Бурлуцька С.І.
«школа-дитячий садок»
Бутенко О.О.
Моніторинг стану та перспектив розвитку закладів позашкільної
Левицька Л.С.
освіти міста
Організація та проведення тендерів на закупівлю товарів,
Колодяжна Н.С.
формування річного плану закупівель
Аналіз виконання плану та заявки підвищення кваліфікації
педагогічних працівників міста при ЛОІППО за різними формами
Замора Л.М.
навчання протягом 2018 року
Підготовка заявки на педкадри на 2018-2019 навчальний рік
Волошина С.О.
Волошина С.О.
Перевірка оформлення документації за листами, скаргами та заявами
Колодяжна
громадян у 2017 році
Н.С.
Підготовка статистичного звіту за формою 1-ПЗ (зведена)
Левицька Л.С.
Узагальнення банку даних щодо правопорушень та стану дитячої
Бутенко О.О.
злочинності за 2017 рік
Надання інформації щодо виконання Регіональної цільової соціальної Бурлуцька С.І.
програми «Освіта Луганщини» на 2017-2020 роки
Бутенко О.О.
Надання інформації щодо виконання Плану заходів на 2016-2018
Бурлуцька С.І.
роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020
Бутенко О.О.
року
Лютий
Члени
Моніторинг ходу атестації педагогічних працівників міста
атестаційної
комісії
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Аналіз стану дитячого травматизму та організації профілактичної
2 роботи з питань запобігання всім видам травматизму в ДНЗ №9, ЗШ Бурлуцька С.І.
№3, СШ 7, 10
Моніторинг ефективного використання енергоресурсів закладами Фастовецький
3
освіти
М.В.
Вивчення стану викладання української мови та літератури у СШ №2, Бурлуцька С.І.
4
ЗШ №8
Бутенко О.О.
Звірка облікових даних особових карток призовників і
Волошина С.О.
5
військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами
Вивчення роботи
КНВК «Рубіжанський ліцей» з питання
Бутенко О.О.
6 попередження дитячої злочинності та правопорушень серед
учнівської молоді
Ласман С.М.
7 Функціонування сайтів закладів дошкільної освіти
Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями
Волошина С.О.
8
управління освіти покладених на них обов’язків і завдань
Узагальнення інформації до розділів «Міської програми
попередження та профілактики злочинів та правопорушень, а також
Бутенко О.О.
9
зміцнення матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу поліції
ГУНП в Луганській області на 2016-2020 р.р.»
Узагальнення статистичної звітності закладів дошкільної освіти за
Назарова Л.В.
10
формою № 85-К
Березень
Проведення співбесіди з директорами закладів загальної середньої
Обаполенко О.В.
1 освіти з питань формування шкільної мережі, кадрових питань на
Волошина С.О.
2018/2019 навчальний рік
Моніторинг якості проведення в закладах загальної середньої та
Левицька Л.С.
2
позашкільної освіти заходів під час весняних канікул
Вивчення стану викладання української мови та літератури в
ЗШ
Бурлуцька С.І.
3
№ 4, 9
Бутенко О.О.
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4

Моніторинг подання випускниками 11-х класів реєстраційних
документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

5

Вивчення стану організації екстернатної форми навчання в ЗШ №3

Підготовка проекту наказу про організацію завершення 2017-2018
6 навчального року та особливості проведення державної підсумкової
атестації у закладах загальної середньої освіти
Організація навчання вчителів, які працюватимуть в 1-х класах у
7 2018-2019 навчальному році, за проектами професійного розвитку
ЛОІППО
Моніторинг проведення тижня правових знань у закладах загальної
8
середньої освіти
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
9
профілактики правопорушень (банк даних за І квартал 2018 року)
Надання інформації щодо виконання Програми соціально10
економічного і культурного розвитку міста за І квартал 2018 року
Вивчення стану впровадження ефективних форм взаємодії закладу
11
дошкільної освіти з сім’ями вихованців
Підготовка замовлення для отримання випускниками 9, 11 класів
12
документів про базову та повну загальну середню освіту
Квітень
Аналіз організації та проведення санітарно-екологічного очищення
1
та благоустрою територій закладів освіти
Підсумкове засідання міської атестаційної комісії
2
Формування попередньої мережі класів закладів загальної середньої
освіти на 2018/2019 навчальний рік, проведення моніторингу
3
наповнюваності 2-4 класів, 5-9 класів та поетапного переходу учнів
на навчання державною мовою

Козел А.П.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Замора Л.М.
Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Назарова Л.В.
Ласман С.М.
Фастовецький
М.В.
Волошина С.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
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1
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3
4
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Організація та проведенням Дня цивільного захисту в закладах
Фастовецький
освіти
М.В.
Формування банків даних на дітей пільгових категорій, що
Левицька Л.С.
потребують оздоровлення
Вивчення стану виконання плану заходів реалізації Концепції
державної
політики
у
сфері
реформування
Бутенко О.О.
загальної
середньої
освіти
“Нова
українська
школа” Бурлуцька С.І.
на період до 2029 року
Моніторинг виконання Комплексних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню тютюнопаління, вживання алкогольних
Бутенко О.О.
напоїв та наркоманії серед учнівської молоді на 2018-2020 роки
Травень
Вивчення стану підготовки до проведення державної підсумкової
Бурлуцька С.І.
атестації в 4-х, 9-х класах в закладах загальної середньої освіти
Бутенко О.О.
Проведення інвентаризації фондів підручників у закладах загальної
Сердюкова І.С.
середньої освіти
Проведення організаційної роботи щодо охоплення дітей змістовним
дозвіллям у таборах відпочинку з денним перебуванням при закладах
Левицька Л.С.
освіти
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х класів за
Бурлуцька С.І.
підсумками державної підсумкової атестації
Бутенко О.О.
Моніторинг проведення етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької
Левицька Л.С.
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Підготовка нагородних матеріалів за підсумками проведення
Волошина С.О.
атестації вчителів у 2017/2018 навчальному році
Бурлуцька С.І.
Координація організованого завершення 2017-2018 навчального року
Бутенко О.О.

34

8

9

1
2
3

4

5

6
7
8
9

Узагальнення інформації про результати проведення щорічного
оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді в закладах
загальної середньої освіти
Узагальнення інформації про виконання Комплексних заходів,
спрямованих на запобігання поширенню тютюнопаління, вживання
алкогольних напоїв та наркоманії серед дітей та учнівської молоді на
2018-2020 роки за ІІ семестр 2017-2018 року
Червень-липень
Забезпечення координації та організаційно-методичних заходів щодо
здійснення обліку дітей дошкільного віку
Вивчення стану організації роботи у таборах з денним перебуванням
на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти
Координація проведення загальних зборів щодо звітування керівників
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти про
свою діяльність перед батьківською громадськістю

Бутенко О.О.

Бутенко О.О.

Назарова Л.В.
Левицька Л.С.

Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Назарова Л.В.
Обаполенко О.В.
Моніторинг підготовки закладів освіти до початку нового 2018/2019
Бурлуцька С.І.
навчального року
Бутенко О.О.
Вивчення
роботи екстернату на базі ЗШ №3 в 2017-2018
навчальному році. Організація роботи екстернату на базі ЗШ №8 для Бурлуцька С.І.
осіб, місцем проживання яких є територія, непідконтрольна
Бутенко О.О.
українському урядові
Проведення
конкурсного прийому учнів до 10 класів КНВК Бурлуцька С.І.
«Рубіжанський ліцей»
Бутенко О.О.
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів за Бурлуцька С.І.
підсумками державної підсумкової атестації
Бутенко О.О.
Моніторинг якості заповнення додатків до документів про базову та Бурлуцька С.І.
повну загальну середню освіту
Бутенко О.О.
Надання інформації щодо виконання Програми соціально- Бурлуцька С.І.
економічного і культурного розвитку міста за ІI квартал 2018 року
Бутенко О.О.
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Надання інформації щодо виконання Регіональної цільової соціальної
програми «Освіта Луганщини» на 2017-2020 роки
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
11
профілактики правопорушень (банк даних за ІІ квартал 2018 року)
Узагальнення інформації з виконання закладами загальної середньої
12 освіти Плану заходів щодо попередження правопорушень та дитячої
злочинності за ІІ семестр 2017-2018 року
Серпень
1 Аналіз комплектації груп у закладах дошкільної освіти
10

2

Проведення огляду готовності закладів дошкільної та загальної
середньої освіти до нового 2018/2019 навчального року

3

Моніторинг відкриття у 2018/2019 навчальному році 1-х та 10-х
класів з навчанням державною мовою

4
5
1
2
3
4
5

Підготовка матеріалів для нагородження педагогічних працівників на
серпневій конференції
Моніторинг забезпеченості закладів освіти педагогічними кадрами
Вересень
Підготовка оперативної інформації про організований початок
2018/2019 навчального року
Аналіз статистичної звітності форми № ЗНЗ-1 та підготовка
зведеного звіту за формою № 76-РВК
Моніторинг охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням
та забезпечення здобуття шкільною молоддю повної загальної
середньої освіти
Вивчення стану забезпеченості навчальних закладів підручниками
Аналіз результативності участі випускників 11-х класів у ЗНО-2018

Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Назарова Л.В.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Козел А.П.
Фастовецький
М.В.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Волошина С.О.
Волошина С.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Сердюкова І.С.
Козел А.П.
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7
8
9
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12

13
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15
16
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Вивчення стану організації харчування учнів у закладах загальної
середньої освіти
Підведення підсумків роботи педколективів із організації літнього
відпочинку та оздоровлення
Координація участі закладів освіти у Всеукраїнському конкурсірейді «Увага! Діти на дорозі!»
Моніторинг стану охоплення випускників 9-х, 11-х класів різними
формами навчання та їх працевлаштування
Проведення організаційної роботи з атестації педкадрів у 2018/2019
навчальному році
Формування банків даних дітей соціально незахищених категорій.
Складання соціального паспорту
Моніторинг виконання заходів щодо оптимізації мережі класів з
російською мовою навчання закладів освіти та поступового
збільшення кількості навчальних предметів, що вивчаються
українською мовою в 2-4, 5-9 класах
Підготовка звіту Д -7-8. Відомості про мови навчання та вивчення
мови як предмета у закладах загальної середньої освіти
Вивчення стану роботи закладів загальної середньої освіти з
організації індивідуального навчання учнів. Впровадження
інклюзивною форми навчання для дітей з особливими освітніми
потребами
Моніторинг руху учнів закладів загальної середньої освіти на
початок 2018/2019 навчального року
Вивчення стану готовності закладів освіти до осінньо-зимового
періоду та опалювального сезону
Надання інформації щодо виконання Програми соціальноекономічного і культурного розвитку міста за ІII квартал 2018 року

Бурлуцька С.І.
Левицька Л.С.
Левицька Л.С.
Бурлуцька С.І.
Волошина С.О.
Цихач Л.В.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Фастовецький
М.В.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
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Вивчення стану організації роботи щодо функціонування системи
«ІСУО»
Формування мережі гуртків в закладах загальної середньої та
19
позашкільної освіти на 2018-2019 навчальний рік
Аналіз участі закладів загальної середньої освіти у Всеукраїнському
20
профілактичному заході «Урок» 1-й етап
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
21
профілактики правопорушень (банк даних за ІІІ квартал 2018 року)
Жовтень
Моніторинг стану відвідування учнями груп продовженого дня у
1
закладах загальної середньої освіти
Підготовка звіту Д-5. Відомості про профільне навчання і
2
поглиблене вивчення предметів
Вивчення стану діяльності інтернет-ресурсів закладів загальної
3
середньої освіти
Підготовка звіту Д-6. Відомості про групування денних закладів
4 загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів та про
наповнюваність класів учнями
Вивчення стану організації атестації педагогічних кадрів в закладах
5
освіти в 2018/2019 навчальному році
Вивчення стану превентивно-профілактичної та просвітньої
6
діяльності фахівців психологічної служби закладів освіти
Координація проведення у закладах освіти тижня знань безпеки
7
життєдіяльності
Моніторинг проведення в закладах загальної середньої освіти
8
заходів під час осінніх канікул
Підготовка звіту Д-9. Відомості про загальноосвітні санаторні та
9
спеціальні школи (школи-інтернати)
18

Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Ласман С.М.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Волошина С.О.
Методист
Фастовецький
М.В.
Левицька Л.С.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
38

10

11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7

Вивчення стану виконання плану заходів з реалізації Концепції
державної
політики
у
сфері
реформування
загальної
середньої
освіти
“Нова
українська
школа”
на період до 2029 року
Моніторинг викладання історії України, географії в 5-9 класах
державною мовою
Підготовка звіту за формою РВК-83. Про чисельність і склад
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
Обробка матеріалів з атестації педкадрів на підставі первинних даних
закладів освіти
Аналіз участі закладів загальної середньої освіти у Всеукраїнському
профілактичному заході «Урок» 2-й етап
Листопад
Моніторинг забезпеченості закладів освіти комп’ютерною технікою
Підготовка звіту 1-ЗСО. Звіт про продовження навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів закладів
загальної середньої освіти
Моніторинг стану викладання предмета «Захист Вітчизни» у 10-11
класах закладів загальної середньої освіти
Підготовка звіту Д-4. Відомості про матеріальну базу денних закладів
загальної середньої освіти
Підготовка звіту про видані документи про базову та повну загальну
середню освіту закладами загальної середньої освіти
Стан ведення книг обліку і видачі свідоцтв, атестатів та додатків до
свідоцтв, атестатів про базову та повну загальну середню освіту
Вивчення стану роботи щодо забезпечення наступності між
закладами дошкільної освіти та початковою школою в умовах
освітньої реформи «Нова українська школа»

Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Волошина С.О.
Волошина С.О.
Бутенко О.О.
Ласман С.М.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Ласман С.М.
Бурлуцька С.І.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Бурлуцька С.І.
Назарова Л.В.
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8

Моніторинг діяльності закладів освіти щодо залучення інвестицій
для розвитку, участі в проектах з покращення навчальнометодичного, матеріально-технічного забезпечення

Фастовецький
М.В.

9

Моніторинг викладання математики в 5, 9 класах державною мовою

Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.

Моніторинг виконання Комплексних заходів, спрямованих на
10 запобігання поширенню тютюнопаління, вживання алкогольних
напоїв та наркоманії серед учнівської молоді на 2018-2020 роки
Грудень
Вивчення стану дотримання правил пожежної безпеки під час
1
проведення новорічних свят
Здійснення моніторингу забезпечення прозорості та інформаційної
2
відкритості закладів освіти міста
3
4
5
6
7
8

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються
Надання інформації щодо виконання Програми соціальноекономічного і культурного розвитку міста за ІV квартал 2018 року
Підготовка статистичного звіту про чисельність працюючих та
військовозобов’язаних , які заброньовані згідно з переліками посад і
професій
Звірка облікових даних військовозобов’язаних та призовників
Підготовка річного звіту з фізичної культури і спорту форми
№ 2-ФК
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
профілактики правопорушень (банк даних за ІV квартал 2018 року)

Бутенко О.О.

Фастовецький
М.В.
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Члени міської
атестаційної
комісії
Бутенко О.О.
Бурлуцька С.І.
Волошина С.О.
Волошина С.О.
Бутенко О.О.
Бутенко О.О.
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Інформація щодо виконання «Міської програми попередження та
профілактики злочинів та правопорушень, а також зміцнення
9
матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу поліції ГУНП в
Луганській області на 2016-2020 р.р»,
Узагальнення інформації з виконання закладами загальної середньої
10 освіти Плану заходів щодо попередження правопорушень та дитячої
злочинності за І семестр 2018-2019 року
Узагальнення інформації про виконання Комплексних заходів,
спрямованих на запобігання поширенню тютюнопаління, вживання
11
алкогольних напоїв та наркоманії серед дітей та учнівської молоді на
2018-2020 роки за І семестр 2018-2019 року

Бутенко О.О.

Бутенко О.О.

Бутенко О.О.
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VІІ. Охорона праці та безпека життєдіяльності

№

1

2

3

4

1

1

Зміст роботи
Протягом року
Забезпечення своєчасного проведення інструктажів, навчання та
перевірки знань з питань охорони праці в закладах освіти

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Фастовецький М.В.

Фастовецький М.В.,
Забезпечення своєчасного перегляду інструкцій з охорони праці в виконуючі функції
закладах освіти, наявність та зміст наочної агітації з охорони
служби охорони
праці
праці в закладах
освіти
Дотримання вимог законодавства з питань охорони праці,
забезпечення безпечних умов праці для працівників закладів Фастовецький М.В.
освіти
Надання методичної допомоги щодо розробки комплексних
заходів з охорони праці, внесення змін та доповнень до
Фастовецький М.В.
колективних угод закладів освіти, консультації щодо оформлення
та ведення документації з охорони праці
Лютий
Складання плану-графіку навчання та перевірки знань з питань
Фастовецький М.В.
охорони праці посадових осіб
Березень
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
Фастовецький М.В.
для осіб, виконуючих функції служби охорони праці в закладах
освіти

42

2

1

2

3

1
2

1

Організація та проведення весняного технічного огляду будівель Фастовецький М.В.,
та споруд з метою визначення проведення необхідних
директори закладів
ремонтних робіт
освіти
Квітень
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
Фастовецький М.В.
для осіб, виконуючих функції служби охорони праці в закладах
освіти
Фастовецький М.В.,
Проведення тижня охорони праці, присвяченого Всесвітньому
директори закладів
Дню охорони праці
освіти
Дотримання вимог техніки безпеки під час перебування дітей у
таборах відпочинку з денним перебуванням на базі закладів Фастовецький М.В.
освіти
Серпень
Бурлуцька С.І.,
Проведення огляду-конкурсу
готовності закладів загальної
Бутенко О.А.,
середньої освіти до нового 2018-2019 навчального року
та
Козел А.П.,
оформлення актів готовності
Фастовецький М.В.
Організація медичного огляду працівників закладів освіти
Фастовецький М.В.
Вересень
Назарова Л.В.,
Проведення огляду-конкурсу готовності закладів дошкільної та
Бурлуцька С.І.,
позашкільної освіти до нового 2018-2019 навчального року та
Бутенко О.А.,
оформлення актів готовності
Козел А.П.,
Фастовецький М.В.

43

1

2
3
4

1

1

Жовтень
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
для осіб, виконуючих функції служби охорони праці в закладах
освіти
Організація та проведення перевірки знань відповідальних за
теплове господарство
Організація та проведення перевірки знань (НПАОП 40.1-1.21-98
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ) відповідальних за електрогосподарство
Організація та проведення осіннього технічного огляду будівель
та споруд з метою визначення переліку необхідних ремонтних
робіт
Листопад
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
для осіб, виконуючих функції служби охорони праці в закладах
освіти
Грудень
Підведення підсумків роботи закладів освіти з питань цивільного
захисту, виробничого та невиробничого травматизму, охорони
праці тощо

Фастовецький М.В.
Фастовецький М.В.
Фастовецький М.В.
Фастовецький М.В.,
директори закладів
освіти

Фастовецький М.В.

Фастовецький М.В.
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VІІІ. Фінансово-господарська діяльність

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Зміст роботи
Протягом року
Проведення аналізу заборгованості і стану розрахунків закладів
освіти за спожиті енергоносії
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7м)
Інформація про заборгованість закладів освіти, які фінансуються
за рахунок місцевого бюджету за спожиті енергоносії
Звіт про вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Звіт з праці (ф. 1-ПВ термінова місячна)
Інформація про окремі виплати згідно статті 57
Динаміка видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери
Аналіз споживання енергоносіїв закладами освіти
Інформація щодо капітальних видатків
Контроль виплат на оздоровлення
Розрахунок потреби енергоносіїв до кінця року
Контроль виплат освітньої субвенції
Звіт про суми нарахованої з/плати застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
Інформація про нарахування та стан виплати заробітної плати
Інформація про нарахування та стан виплати відпускних
Звіт про нараховану заробітну плату окремо за кожним КПКВК
за категоріями
Інформація про суми відшкодування за комунальні послуги
Дані про утримання аліментів

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Костяніков Р.О.
Костяніков Р.О.
Костяніков Р.О.
Костяніков Р.О.
Шаріпова В.І.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Костяніков Р.О.
Кірєєва А.О.
Буряк Ю.В.
Костяніков Р.О.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Пророченко О.О.
45

19 Заявка та дані про нараховані відпускні чорнобильцям
Заявка-розрахунок на фінансування страхувальників для надання
20
застрахованим особам матеріального забезпечення
Інформація про виконання бюджету управління освіти за
21
видатками
Нарахування заробітної плати, допомоги з тимчасової
непрацездатності та інших виплат, проведення відрахувань
22
обов'язкових податків та зборів і за особистими заявами
працівників
Проведення технічного навчання з вивчення нових нормативних
23
документів з працівниками централізованої бухгалтерії
Аналіз виконання кошторисних призначень в розрізі КЕКВ,
24
КПКВК
Аналіз виконання кошторисів доходів та видатків у розрізі
25
закладів освіти
Звіт про проведення перевірок використання і збереження
26
бюджетних коштів та майна
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)
27 на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
(форма № 1-ДФ)
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з
28 загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності ( форма № 4)
Звіт з праці (з педагогічними працівниками) форма № 1-ПВ
29
термінова
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
30 іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
(форма 4-2м)

Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Буряк Ю.В.
Левченко Т.В.
Буряк Ю.В.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.
Левченко Т.В.

46

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надходять бюджетним установам (форма № 4-1)
Звіт про надходження коштів від позабюджетної діяльності
управління освіти
Звіт «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та
фізичних осіб-суб´єктів підприємницької діяльності»
Звіт «Про використання коштів неприбутковими установами й
організаціями»
Податкова декларація з податку на додану вартість
Звіт про оренду державного або комунального майна управління
освіти
Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (форма № 4-3м)
Підготовка та проведення звітності з питань бухгалтерського
обліку
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
(форма № 2м)
Звіт «Капітальні інвестиції» (форма №2-інвестиції )
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до
дитячих оздоровчих закладів (форма 14 додаток до Ф4–ФСС з
ТВП)
Баланс (форма № 1)
Звіт про фінансові результати (форма № 2 дс)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надходять бюджетним установам (форма № 4-1)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
(форма № 4-2м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)

Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Буряк Ю.В.
Буряк Ю.В.
Костяніков Р.О.
Пророченко О.О.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Кірєєва А.О.
Буряк Ю.В.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
Нестеренко М.А.
47

47
48
49
50
51

52
53
54
55

56
57

Довідка про дебіторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі №7м
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне
зберігання
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та
спеціального фондів державного або місцевого бюджету на
реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
Довідка про затвердження залишків коштів на рахунках інших
клієнтів Державної казначейської служби України
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які
перевищують відповідні витрати, затверджені законом про
Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
Надання податкової звітності про використання коштів
неприбутковими організаціями, про суми пільг в оподаткуванні
юридичних та фізичних осіб
Подання звітності про надходження коштів від позабюджетної
діяльності
Ведення обліку надходжень та списання матеріальних цінностей
Ведення обліку розрахунків з батьками за перебування дітей в
закладах дошкільної освіти та розрахунки щодо надання пільг з
безкоштовного харчування дітей в закладах загальної середньої
освіти
Звірка бухгалтерських даних з обліком у матеріальновідповідальних осіб закладів освіти
Надання методичної та практичної допомоги директорам
закладів освіти з питань планування та використання бюджетних
призначень
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2
1
1
2

1
1
1
2
3
4
5
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Січень
Відпрацювання та затвердження кошторисів доходів та видатків
Буряк Ю.В.
закладів управління освіти на 2018 рік
Складання та здача річної звітності
Буряк Ю.В.
Травень
Контроль за виплатою заробітної плати та відпускних коштів
Левченко Т.В.
Вересень
Тарифікація педагогічних працівників на 2018-2019 навчальний
Крамаренко І.О.
рік
Обрахування мережі класів та контингенту учнів закладів освіти
Крамаренко І.О.
для обчислення бюджету на 2019 рік
Жовтень
Проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей в
Буряк Ю.В.
закладах освіти
Листопад
Підготовка показників до проекту бюджету на 2019 рік
Буряк Ю.В.
Грудень
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і
Костяніков Р.О.
продуктів перероблення нафти (форма № 4-МТП)
Звіт про результати використання теплоенергії та електроенергії
Костяніков Р.О.
(форма №11-МТП)
Зведена таблиця показників з праці (ф. 1-ПО (освіта)
Левченко Т.В.
Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма № 10Керівники закладів
ПІ річна поштова)
Звіт про чисельність працівників бюджетних установ
Левченко Т.В.
Капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції )
Кірєєва А.О.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19

20

Податкова декларація з оплати за землю
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного
обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності
Форма № 1 «Баланс» (додаток 1)
Звіт про фінансові результати (форма № 2дс)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
(форма №2д) (додаток 4)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надходять бюджетним установам (форма № 4-1)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
(форма № 4-2м)
Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (форма № 4-3м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)
Довідка про дебіторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі №7м
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне
зберігання
Довідка про затвердження залишків коштів на рахунках інших
клієнтів Державної казначейської служби України
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів
державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних
реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної
казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих
в установах банків
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які
перевищують відповідні витрати, затверджені законом про
Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
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21
22
23
24
25

26

Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
(додаток 2)
Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5)
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)
(додаток 16)
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних
цінностей (форма № 15) (додаток 17)
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за
операціями, які не відображаються у формі № 7д, №7м.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (додаток 18).
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
(додаток 33)
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