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ПРО ПiдГОТОВКУ Та ОРГаНiЗОВаНИй
початок 2017/2018 нiівчального року

На   виконання   розпорядження   голови   Киi.всько1.\  обласно1.   державно1.
адмiнiстрацii. вiд 22  червня 2017 року № 337  "Про заходи щодо пiдготовки та
органiзованого  початку  2017/2018  навчального  року  в  Киi.вськiй  областi"  та  з
метою забезпечення пiдготовки до органiзованого початку нового навчального
року

нАкАзую:

1.  Структурним пiдрозділам департаменту освіти і науки:  .

1.1.  пiдготувати  матерiали  для  проведення  нарад з  питань  пiдготовки та
органiзованого початку 2017/2018 навчального року

липень, серпень;

12      узагальнити     матррiали     про     стан     підготовки     дошкiльних,
загальноосвiтнiх,  професiйно-технiчних,  позашкiльних  навчальнйх закладiв,  у
тому   числi   закладiв   освiти   обласно1.   комунальноi.   власностi,   до   2017/2018
навчального  року  (iнформацiю  про  вiдвiдування  регiонiв,   аналiтичнi  звiти
мiсцевих органiв управління освiтою) та пiдготувати довiдку для розгляду на
засiданнi колегil. департаменту освiти i науки

до  15.08.2017;

13.  пiдготувати  до  видання  iпформацiйно-аналiтичний  збiрник  «Освiта
Киi.вщини в цифрах i фактах (2016/2017 навчальний рік)».

до  28.07.2017.

2.   Керiвникам   мiсцевих   органів   управліштя   освітою,   закладів   освіти
обласно1.  комунальноi.  власностi,  вищих  та  професiйно-технiчних  навчальних
закладiв:
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2.1.           забезпечити           якiсну  пiдготовку    навчальних    закладiв    до

органiзованого початку 2017/2018 навчального року
до  14.08.  2017;

2.2.    забезпечити    архiтектурну    доступнiсть    примiщень    навчальних
закладiв областi для дiтей з особливими потребами

протягом
навчального року;

2.3.  вжити  заходiв  щодо  оптимiзацii. мережi  загальноосвiтнiх  навчальних
закладiв  та  забезпечити  ефективне  i  рацiональне  використання  примiщень,
прилёглих територiй навчальних закладiв та бюджетних коштiв

до  о1.09.2017;

2.4. сприяти створенню лiце1.в, гiмназiй, колегiумiв, спецiалiзованих шкiл,
реорганiзацii.    загальноосвiтнiх    навчальних    закладiв    у    навчально-виховнi
комплекси (навчально-виховнi об'сднання) з метою вiдкриття в них пiдроздiлiв
дошкiльно1. та позашкiльно.і. освiти

до о1.09.2017;

2.5.  завершити  проведення  заходiв  щодо  реорганiзацii.  загальноосвiтнiх
навчальних  закладiв  в  опорнi,  припинення  дil.  юридичних  осiб  навчальних
закладiв,   якi   будуть   фiлiями   опорних   навчальних   закладiв,   та   внесення
вiдповiдних  змiн  у реестрацiйні  данi  опорних  навчальних  закладiв  та фiлiй  у
вiдповiдностi до  Закону Укра1.ни  "Про  державну ре€страцiю  юрйдичних  осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських об'€днань"

до о1.09.2017;

2.6.   провести  комплекс   заходiв   щодо  поповнення  матерiалшоi.   бази
опорних   навчальних   закладiв~,   фiлiй   опорних  шкiл   та   експёриментальних
навчальних закладiв, якi беруть участь в апробацil. проекту нового державного
стандарту  початковоi.  загально1.  освiти  в  контекстi  реалiзацil. Концепцii.  "Нова
украi.нська  школа",  навчальних  закладiв  з  профiльним  вивченням  предметiв
природничо-математичного циклу сучасними кабiнетами фiзики, хiмil., бiологii.,
географil.,    лабораторiями,     навчальними    майстернями,     комп'ютерним     i
мультимедiйним обладнанням

до 28,08.2017;

'2.7.   здiйснити   контроль   за   проведенням   керiвниками   дошкiльних,

загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних  навчальних закладiв  звiтування про
проведену   у    2016/2017    навчальному   роцi   роботу   на   загальних   зборах
педагогiчних колективiв за участю представникiв батькiвських комiтетiв, рад та
пiклувальнйх рад навчальних закладiв з обов'язковим оприлюдненням звiтiв на
офiцiйних  веб-сайтах закладiв освiти та мiсцевих органiв управлiння освiтою

до  14.08.2017;
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2.8.   вжити   заходiв   щодо   забезпечення   цивiльного   захисту   учнiвськоi.   та
студентсько.і. молодi

до 21.08.2017;
2.9.  вжити органiзацiйних заходiв для забезпечепня навчальних закладiв

областi  педагогiчними кадрами та створення належних умов для педагогiчноi.
дiяльностi;  сприяти реалiзацil. районних, мiських програм  соцiального  захисту
педагогiв

до 25.08.2017;

2.10.    продовжити    роботу    щодо    оформлення    г1равовстановлюючих
документiв на земельнi дiлянки, якi вiдведенi навчальним закладам

до  о1.01.2018;

2.11.  провести  комплекс  заходiв  з  пiдготовки  навчальних  закладiв  до
стабiльноi.  роботи  в  осiнньотзимовий  перiод  2017-2018  рокiв  та  забезпечити
стовiдсоткову готовпiсть до опалювального сезону:

2.11.1. продовжити запровадження енергозберiгаючих технологiй шляхом
переведення    котелень    навчальних    закладiв    областi    на    вiтчизнянi    та
альтернативнi види палива

до  10.10.2017;

2.11.2.    забезпечити   навчальнi   заклади   твердим   паливом   в   обсягах,
необхiдних для  i'х  безперебiйного  функцiонування  в  осiнньо-зимовий  перiод;
здiйснити перевiрку приладiв облiку тепла i газу

до  25.09.2017;

2.11.3.    пiдготувати    енергогосподарства    та    енергетичне    обладнання
навчальних закладiв, вiдповiдно до вимог державно1. iнспекцii. з енергетичного
нагляду за режимами  споживання електрично1. та тепловоi.  енергii. в Киi.вськiй
областi,  до  роботи  в  осiнньопзимовий  перiод  2017/2018  н.р.  з  дотриманням
Правил  технiчноi`  експлуатацil.  теплових   установок   i   мереж,   затверджених
наказом Мiнiстерства палива та енергетики  Украi.ни вiд  14  лютого  2007  року
№ 71, заресстрованим у Мiнiстерствi юстицii. Укра1.ни о5  березня 2007 року за
Ng  197/13464

до  11.09.2017;

2.11.4.    забезпечити   свосчасне    укладання   в    установленому    чинним
законодавством  порядку  договорiв  на  постачання  природного  газу,  твердого
палива та iнших видiв енергоносii.в

до о1.09.2017;

2.12.   забезпечити   виконання   протипожежних   заходiв,   зазначених   у
приписах   органiв   державного   нагляду   i   контролю   у   сферi   пожежноi.   та
техногенноi. безпеки

до  21.08.2017;
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2.13.      провести     огляд     стану  пiдготовки                              дошкiльних,

загальноосвiтнiх,  професiйно-технiчних,  ви1цих  та  позашкiльних  навчальних
закладiв до нового навчального року

до  21.08.2017;

2.14.     розглянути     стан     пiдготовки     дошкiльних,     загальноосвiтнiх,
професiйно-технiчних,   позашкiльних   навчальних   закладiв,   у   тому   числi
закладiв освiти обласно1. комунально1. власностi, до нового навчального року на
засiданнях колегiй, серпневих конференцiях педагогiчних працiвникiв

до 28.08.2017;

2.15. провести органiзований набiр учнiв до 1-х i  10-х класiв, забезпечити
ефективне комплектування всiх класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

до  31.08.2017;

2.16. вжити заходiв щодо повного охоплення дiтей старшого дошкiльного
вiку органiзованими формами дошкiльноi. освiти

до  15.08.2017;

2.17. продовжити роботу щодо приведення мережi навчальних закладiв у
вiдповiднiсть до освiтнiх потреб територiальних громад; забезпечити створення
та функцiонування освiтнiх округiв

протягом року;

2.18.  3абезпечити  неухильне  виконання  постанови  Кабjнету  Мiнiстрiв
Украi.ни вiд  12  квiтня 2000 року № 646  "Про затвердження Iнструкцil. з облiку
дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку"; вжити заходiв для повного охоплення дjтей i
пiдлiткiв шкiльного вiку рiзними формами навчання

до  о1.09.2017;

2.19.     провести     технiчне     обстеження     фiзкультурно-оздоровчих     i
спортивних  споруд  та  iнвентарю  спортивних  залiв  i  майданчикiв  з  метою
створення   безпечних   умов   для   занять   фiзичною   культурою   i спортом   в
навчальних закладах ycix типiв i форм власностi

до  15.08.2015;

2.20.   вжити  заходiв  щодо  створення  у  сiльськiй   мiсцевостi  умов  для
пiдвезення  до  навчальних  закладiв,  а  також  до  мiсць  проведення  учнiвських
олiмніад,  кgнкурсiв,  змагань  та  у  зворотному  напрямку  учнів,  вихованцiв  i
педагогiчних працiвникiв

протягом
навчального року;
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2.21.      забезпечити     виконання  обсягiв замовлення на прийом учнiв до
професiйно-технiчних навчальних закладiв та студентiв до вищих навчальних
закладiв,     укладання     договорiв     на     пiдготовку     робiтничих     кадрiв     з
територiальними    органами    державно1.    служби    зайнятостi,    зацiкавленими
пiдпри€мствами та органiзацiями

до о L09.2017;

2.22. забезпечити пiдключення навчальних 3акладiв областi до швидкiсноi.
мережi 1нтернет

до  20.08.2017;

2.23.  вжити  заходiв  щодо  залучення  до  роботи  в  навчальних  закладах
областi випускникiв педагогiчних вищих навчальних закладiв, якi мали цjльовi
направлення,   та   створення   для   молодих   спецiалiстiв   належних   житлово-
побутових умов

до  15.08.2017;

2.24.    вжити    заходiв    для    придбання    пiдручникiв    з    метою    100%
забезпечення учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

до  о1.09.2017;

2.25.    забезпечити    проходження    медичного    огляду    педагогiчними
працiвниками,  учнями  навчальних  закладiв  та  вихованцями  шкiл-jнтернатiв
областi вiдповiдно до чинного законодавства Украi.ни

до  28.08.2017;

2.26.    провести    обласну,    районнi,    мiськi    конференцii.    педагогiчних
працiвникiв з  метою  обговорення  актуальних  проблем дiяльностi  навчальних
закладiв у новому навчальному роцi; залучити до участi в i.х роботj  керiвникiв
мiсцевих   органiв   виконавчоi.   влади   та   органiв   мiсцевого   самоврядування,
наукових установ, пiдпри€мств, громадських органiзацiй

до  31.08.2017;

2.27.   органiзувати  урочистi  заходи  з  нагоди  дня  знань  у  навчальпих
закладах областi ycix типiв та форм власностi

до  о1.09.2017;

2.28.     надати     iнформацiю     департаменту     освiти     j     науки     щодо
органiзованого початку 2017/2018 навчального року

до  о1.09.2017.

3.  Комунальному  вищому  навчальному  закладу  Киi.всько.і.  обласноi.  ради
"Академiя неперервноi. освiти" пiдготувати методичнi рекомендацii. до проведёiшя

у навчальних закладах областi Першого уроку

до о1.08.2017
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4.  Центру  новiтнiх  iнформацiйних систем  i технологiй розмiстити  наказ
на офiцiйному сайтi департаменту освiти i науки.L

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

директор департаменту

т-+=--,-
В.Б. Рогова


