ПЛАН РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2020 РІК

Звіт про основні заходи галузі у 2019 році
І. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників
1. Вперше 15-16 лютого 2019 року проведено Освітній фестиваль «Khmelnytskyi EdFest – 2019.
Start».
2. Упродовж року проведено навчальні сесії «Нові технології та сучасні освітні інструменти»
для вчителів-предметників відомими українськими вченими з провідних вищих навчальних закладів
України та Українського центру оцінювання якості освіти.
3. Вперше проведено «І міську літню педагогічну школу».
4. Проведено ІІІ Фабрику освітніх ідей.
ІІ. Надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами
Відкрито Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр № 1 для дітей з особливими освітніми.
потребами. 16 шкіл і 13 садочків надають освітні послуги дітям з особливими потребами.
ІІІ. Дослідно-експериментальна робота
1. 9 закладів загальної середньої освіти і один заклад позашкільної освіти є експериментальними
майданчиками всеукраїнського рівня.
IV. Робота з обдарованими учнями
1. Упродовж 2019 року організовано роботу Учнівської наукової школи. Юні науковці посіли
159 призових місць на обласному етапі олімпіад, конкурсів і 26 призових місць на Всеукраїнських
етапах і утримують першість в області. 5 учнів є стипендіатами Президента України.
2. Проведено ІІ міську учнівську наукову краєзнавчу конференцію «Поділля: ретроспектива
незалежності».
V. Національно-патріотичне виховання
1. Продовжено реалізацію проєкту «Місто-діти-влада», брейн-ринг «Моя позиція».
2. Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).
VI. Розвиток культури і спорту в закладах освіти
1. Учні шкіл міста є учасниками проєкту «JuniorZ».
2. Започатковано міський захід для дітей «Жива бібліотека просто неба» в парку імені
І. Франка.
3. Учнями встановлено рекорди України «Плекаймо українську мову», «Мандрівка Україною».
VІI. Профорієнтаційна робота
У закладах професійної (професійно-технічної) освіти відбулися профорієнтаційні заходи для
учнів закладів загальної середньої освіти міста «Обирай професію правильно».
Проведено ІІІ міську акцію «1000 дерев – Хмельницькому».
VІІI. Моніторинг
Проведено 2 моніторингових дослідження: «Визначення рівня установки на вживання учнями
тютюну, алкоголю чи токсичних речовин» і «Самоаналіз діяльності та результативність роботи
вчителя трудового навчання».
ІХ. Участь у міжнародних конкурсах, проєктах
Участь у проєкті «Демократична школа. Програма підтримки освітніх реформ в Україні».
Х. Підготовка друкованої продукції
Два науково-методичних посібники із зарубіжної літератури і 1 з географії отримали висновок
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України «Схвалено для
використання у загальноосвітніх навчальних закладах».
ХІ. Робота з батьківською громадськістю
1. Створено і функціонує Громадський інститут відповідального батьківства.
2. Вперше проведено І міський родинний футболфест за участі учнів і їх батьків.
3. Проведено Родинний квест дошкілля.
ХІІ. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти
На утримання та розвиток існуючої системи загальної середньої, дошкільної, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) освіти, підтримку її ефективного функціонування у 2019 році
спрямовано 1052,3 млн. грн, що на 105,5 млн. грн більше ніж у 2018 році.
Завершено будівництво та введено в експлуатацію ДНЗ № 9 «Кобзарик» на 350 дітей у
мікрорайоні Озерна.

Триває будівництво навчально-виховного комплексу у мікрорайоні Озерна, дошкільного
закладу освіти у мікрорайоні Лезневе.
Продовжуються реконструкція та добудова у НВК № 10, НВО № 1, ліцеї № 17, СЗОШ № 8.
Побудовано спортивні майданчики зі штучним покриттям у СЗОШ № 19, НВК № 4, СЗОШ № 7,
Гімназії № 1.
Продовжуються роботи з будівництва багатофункціональних спортивних майданчиків у гімназії
№ 2 та ЗОШ № 25.
Профінансовано з міського бюджету майбутню реконструкцію спортивних майданчиків для
занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 21 та СЗОШ № 30.
Завершено роботи з капітальних ремонтів у 13 закладах, з поточних ремонтів у 48 закладах.
Зокрема, проведено:
- капітальний ремонт приміщення СЗОШ № 1, ЗОШ № 18, ДНЗ № 6 на суму 1,6 млн. грн;
- капітальний ремонт огорожі в НВО № 23, ДНЗ № 43 (1,1 млн. грн), триває ремонт огорожі в
ДНЗ № 30 (0,4 млн. грн);
- утеплення фасаду ДНЗ № 37 на суму 1,1 млн. грн; тривають роботи з утеплення фасаду ДНЗ
№ 21 (1,0 млн. грн) та Палацу творчості (4,6 млн. грн);
- поточний ремонт покрівлі у 23 закладах на суму 1,7 млн. грн;
- поточний ремонт приміщення у 16 закладах на суму 2,0 млн. грн;
- поточний ремонт тротуару в НВК № 6 та СЗОШ № 27 на суму 0,3 млн. грн;
- поточний ремонт санвузлів та сантехнічних мереж у 16 закладах на суму 1,7 млн. грн;
- поточний ремонт системи опалення у 6 закладах на суму 0,3 млн. грн;
- поточний ремонт вентиляційних мереж у 12 закладах на суму 1,0 млн. грн;
- встановлення пожежної сигналізації у 6 закладах на суму 0,9 млн. грн; тривають роботи з її
встановлення у СЗОШ № 19 (0,2 млн. грн).
- вогнезахисне просочування дерев’яних конструкцій даху у 5 закладах на суму 0,3 млн.
гривень.
Збудовано свердловину у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайка»
Хмельницької міської ради (0,6 млн. грн) та оздоровлено за кошти міського бюджету 350 дітей
пільгових категорій (1,9 млн. грн).
Продовжувалося впровадження проєкту «Підвищення енергетичної ефективності закладів
бюджетної сфери міста Хмельницького» за кошти кредиту НЕФКО у 4 закладах освіти на суму 1,0
млн. гривень.
Закуплено сучасні євроконтейнери для сміття для 48 закладів на суму 0,5 млн. грн.
Оновлено комп’ютерну техніку за рахунок коштів, спрямованих на підвищення якості освіти на
суму 1,8 млн. грн у 28 закладах.
Придбано мультимедійні комплекси з програмним забезпеченням Smart Board для 10 закладів
освіти на суму 1,4 млн. гривень.
За програмою «Нова українська школа» міським бюджетом профінансовано 4,2 млн. грн, в тому
числі на закупівлю сучасних меблів - 2,2 млн. грн, комп’ютерного обладнання – 1,9 млн. гривень.
На утримання закладів загальної середньої освіти спрямовано 5,1 млн. грн з розрахунку 200 грн.
на одного учня, закладів дошкільної освіти - 3,0 млн. грн з розрахунку 300 грн. на одну дитину.
Педагогічним працівникам виплачено надбавку за сумлінну працю в розмірі 100 відсотків
посадового окладу, за рахунок бюджету м. Хмельницького виплачено підвищену заробітну плату
педагогічному складу та помічникам вихователів, підвищено заробітну плату шеф-кухарям і кухарям
закладів освіти.
Виплачуються персональні стипендії міської ради 25 обдарованим дітям і персональні премії 35
кращим педагогічним працівникам закладів освіти міста.
Проблемні питання.
Перевантаженість закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Недостатнє забезпечення безперешкодного доступу дітей з обмеженими можливостями до
закладів освіти.

Мета: забезпечення доступної та якісної освіти, зміцнення здоров’я дітей, запровадження
інноваційних технологій в освітньому процесі, забезпечення прав дітей з особливими потребами на
здобуття освіти.
Пріоритетні завдання.
Відкриття нових і модернізація існуючих закладів освіти.
Забезпечення збалансованого та якісного харчування дітей.
Сприяння впровадженню в освітній процес інноваційних технологій.
Забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти та всебічного розвитку дітей з
особливими потребами.
Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти для запровадження Нової української
школи.
Зміст заходу
Розширення мережі закладів і
кількості місць у закладах освіти

Інформатизація системи освіти та
впровадження ІТ-технологій,
запровадження в освітній процес
інноваційних методів навчання
Забезпечення участі педагогічних
працівників та учнів закладів
освіти в освітніх програмах і
проєктах, у т. ч. міжнародних
Проведення заходів національнопатріотичного спрямування,
правового виховання дітей і
молоді
Створення умов для навчання
дітей з особливими освітніми
потребами
Забезпечення реформування та
розвитку закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Продовження впровадження
електронного журналу у закладах
загальної середньої освіти
Здійснення виплати персональних
стипендій міської ради
обдарованим дітям, талановитій
молоді та премій міської ради
кращим педагогічним
працівникам закладів освіти міста
Оновлення комп’ютерної техніки
у закладах освіти, у т. ч.
придбання смартбордів,
мультимедійних комплексів

Виконавець
Управління
капітального
будівництва,
Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки

Джерела
фінансування
Державний
бюджет,
міський
бюджет

Індикатори
виконання
Кількість місць –
близько 2 тис. од.

Міський
бюджет

Покращення якості
освіти

Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

Кількість задіяних 35 осіб

Департамент
освіти та
науки,
управління
молоді та
спорту
Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

Кількість заходів –
95 од.

Міський
бюджет

Кількість закладів –
29 од.

Міський
бюджет

Кількість закладів –
6 од.

Міський
бюджет

Охоплення закладів –
100%

Міський
бюджет

Кількість
педагогічних
працівників – 40
осіб, учнів – 32 особи

Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

Кількість техніки 25 од.

Оновлення матеріально-технічної
та навчальної бази кабінетів
закладів загальної середньої
освіти
Проведення капітальних і
поточних ремонтів у закладах
освіти
Встановлення автоматичної
системи пожежної сигналізації у
приміщеннях закладів освіти
Оновлення обладнання
харчоблоків закладів освіти
Впровадження оновленого
збалансованого меню у закладах
освіти
Оновлення спортивних залів,
облаштування спортивних
майданчиків на території закладів
освіти
Продовження робіт з капітального
ремонту палацу творчості дітей та
юнацтва
Створення у закладах освіти, в
яких навчаються діти з
особливими потребами, зон
відпочинку та оздоровлення

Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

Кількість закладів –
14 од.

Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

Кількість закладів –
84 од.

Міський
бюджет

Кількість закладів –
7 од.

Міський
бюджет

Кількість закладів –
35 од.

Міський
бюджет

Кількість закладів –
88 од.

Міський
бюджет

Кількість закладів –
6 од.

Департамент
освіти та
науки
Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

Обсяг виконаних
робіт – 100%

Міський
бюджет

Кількість закладів –
3 од.

Очікувані результати.
Скорочення черги у заклади дошкільної освіти.
Забезпечення в закладах освіти збалансованого та здорового харчування дітей.
Зменшення наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти.
Збільшення кількості закладів освіти з розумним пристосуванням та універсальним дизайном
освітнього середовища.

План роботи
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на 2020 рік
І. Робота з виконання нормативно-правових документів
№
з/п

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальний

Робота з виконання нормативно-правових документів
1.
Законів України:
Протягом
Департамент освіти
року
та науки
1.1. Закони України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту»,
Протягом
Департамент освіти
«Про дошкільну освіту», «Про
року
та науки
позашкільну освіту»
1.2. Закон України «Про запобігання
Протягом
Департамент освіти
корупції»
року
та науки
1.3. Закон України «Про звернення
Протягом
Департамент освіти
громадян»
року
та науки
1.4. Закон України «Про доступ до
Протягом
Департамент освіти
публічної інформації»
року
та науки
1.5. Закон України «Про захист
Протягом
Департамент освіти
персональних даних»
року
та науки
1.6. Закон України «Про відпустки»:
- складання графіка відпусток
працівників Департаменту
Протягом
Департамент освіти
освіти та науки, керівників
року
та науки
закладів освіти;
- проведення оплати відпусток
1.7. Закон України «Про
Протягом
Департамент освіти
бухгалтерський облік та
року
та науки
фінансову звітність в Україні»
1.8. Закон України «Про Державний
Протягом
Департамент освіти
бюджет на 2020 рік»
року
та науки
1.9. Закони України «Про охорону
Протягом
Департамент освіти
праці», «Про пожежну безпеку»
року
та науки
1.10. Закон України «Про охорону
Протягом
Департамент освіти
дитинства»
року
та науки
2.
Виконання Указів,
Протягом
Департамент освіти
розпоряджень, доручень
року
та науки
Президента України
3.
Виконання постанов,
розпоряджень та доручень
Протягом
Департамент освіти
Кабінету Міністрів України,
року
та науки
документів інших органів
державного управління
4.
Забезпечення реалізації
Протягом
Департамент освіти
державних і регіональних
року
та науки
програм:
4.1. Національна стратегія розвитку
Протягом
Департамент освіти
освіти в Україні на період до
року
та науки

Відмітка
про
виконання

2021 року, схвалена Указом
Президента України від
25.06.2013 року № 344/2013
4.3. Національна стратегія з
оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року
«Рухова активність – здоровий
спосіб життя – здорова нація»
4.4. Стратегія національнопатріотичного виховання дітей
та молоді, затверджена Указом
Президента України від
13.10.2015 року № 580/2015
4.5. Концепція національнопатріотичного виховання дітей і
молоді, затверджена наказом
Міністерства освіти і науки
України від 16.06.2015 року
№ 641
1.10. Підвищення рівня якості освіти
шляхом впровадження методів
ейдетики в освітній процес
закладу загальної середньої
освіти

Протягом
року

Методисти НМЦ

Протягом
року

Департамент освіти
та науки

Протягом
року

Протягом
року

Департамент освіти
та науки
Хмельницька ЗОШ
№ 22 імені Олега
Ольжича

ІІ. Робота з виконання міських програм
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

1.

Програма розвитку освіти міста Хмельницького
на 2017-2021 роки, затверджена рішенням
позачергової десятої сесії від 29.12.2016 року
№2

Протягом року

2.

Програма розвитку і функціонування української
мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому,
затверджена рішенням шостої сесії від 18.05.2016
року № 22
Комплексна програма «Піклування» в
м. Хмельницькому на 2017-2021 роки,
затверджена рішенням одинадцятої сесії від
25.01.2017 року № 20
Програма економічного і соціального розвитку
міста Хмельницького на 2020 рік
Міська програма правової освіти населення на
2016-2020 роки

Протягом року

Бакалюк Н.М.,
Каліночкіна Ю.М.

Протягом року

БарабашТимофієва О.П.

Протягом року

Нагорна В.В.

Протягом року

Бакалюк Н.М.,
Каліночкіна Ю.М.

3.

4.
5.

Виконавці
Бакалюк Н.М.,
Нагорна В.В.,
Чаус А.В.,
Каліночкіна Ю.М.

ІІІ. Засідання комісій і робочих груп, створених рішеннями сесії та виконавчого комітету
Хмельницької міської ради
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Назва комісії

Заплановані
дати
проведення
наступних
засідань

Графік
проведення

На підставі якого
документа створена

Комісія по визначенню
студентів пільгових категорій
для надання їм матеріальної
допомоги для навчання у
закладах вищої освіти України
всіх форм власності
Комісія щодо призначення
персональних премій
Хмельницької міської ради для
кращих педагогічних
працівників дошкільних,
загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладів міста Хмельницького
Комісія з визначення кандидатів
для призначення персональних
стипендій Хмельницької міської
ради у галузі освіти для
обдарованих дітей міста
Хмельницького

2-3 рази на рік

Рішення виконавчого
комітету від 14.04.2011
року № 379 (зі змінами)

1 раз на
рік

Рішення виконавчого
комітету від 25.05.2017
року № 365
(зі змінами)

Червень
2020

1 раз на рік

Рішення виконавчого
комітету від 25.05.2017
№ 364 (зі змінами)

Травень
2020

Комісія по визначенню
кандидатів на присвоєння звання
«Почесний громадянин міста
Хмельницького»

2 рази на рік

Рішення п’ятдесятої сесії
Хмельницької міської
ради від 27.05.2015 року
№ 55 (зі змінами)

Травень,
липень
2020

Січень,
серпень
2020

ІV. Перелік питань для розгляду на засіданнях колегії Департаменту освіти та науки
№
з/п
1.

Питання

- Про
-

2.

- Про
-

3.

результати
роботи
закладів освіти у 2019 році та
завдання на 2020 рік
Про стан роботи закладів освіти
міста
з
питань
безпеки
життєдіяльності та попередження
дитячого травматизму в 2019 році
виконання
Програми
розвитку
освіти
міста
Хмельницького на 2017-2021 роки
Про роботу зі зверненнями
громадян.
Про
створення
умов
для
забезпечення
доступності
загальної середньої освіти на
території міста

- Про підсумки роботи галузі
«Освіта» міста Хмельницького за
2019/2020 навчальний рік та
пріоритетні
завдання
на
2020/2021 навчальний рік

4.

- Про виконання Концепції реалізації

-

державної політики у сфері
реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 року
Про роботу щодо забезпечення в
закладах освіти збалансованого та
здорового харчування дітей

Термін
виконання
І квартал

Виконавці
Губай С.В.,
Бакалюк Н.М.,
Чаус А.В.
БарабашТимофієва О.П.

ІІ квартал

Губай С.В.

Качур О.М.
Бакалюк Н.М.
ІІІ квартал
серпень

Губай С.В.,
Балабуст Н.Ю.,
Каліночкіна Ю.М.

IV квартал

Каліночкіна Ю.М.

Бакалюк Н.М.,
Співак О.Г.

V. Робота з удосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу
№
з/п
1.

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Назва заходу
Спрямування роботи науково-методичного центру
на забезпечення проведення експериментальнодослідницької роботи в закладах освіти:
«Технологія навчання учнів початкової школи
«Розумники» (SmartKids)» на базі навчальновиховного комплексу № 10 м. Хмельницького
Розвиток освітньо-інформаційного середовища
навчально-виховного комплексу (колегіуму)
засобами мережевих технологій та дистанційної
освіти на базі навчально-виховного комплексу № 2
м. Хмельницького
Всеукраїнський експеримент з теми «Формування
ключових компетентностей обдарованої дитини»
на базі Хмельницького ліцею № 17
Всеукраїнський експеримент з теми «Науковометодичні засади впровадження фінансової
грамотності у навчально-виховний процес
навчальних закладів» на базі Хмельницького ліцею
№17 та Хмельницької спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15
імені Олександра Співачука
Всеукраїнський експеримент з теми «Психологопедагогічне забезпечення особистіснозорієнтованої освіти на засадах гуманної
педагогіки в середньому загальноосвітньому
навчальному закладі» на базі Хмельницької
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 22 імені Олега Ольжича
Формування позитивної громадської думки щодо
освітніх інновацій на базі спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12
м. Хмельницького
Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в
умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної середньої освіти на базі
Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої
школи І ступеня № 30
Створення моделі освітнього простору
позашкільного навчального закладу в умовах
децентралізації на базі Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва

Термін
виконання

Виконавці

Протягом
року

Науковометодичний центр

Протягом
року

Науковометодичний центр

Протягом
року

Науковометодичний центр

Протягом
року

Науковометодичний центр

Протягом
року

Науковометодичний центр

Протягом
року

Науковометодичний центр

Протягом
року

Науковометодичний центр

Протягом
року

Науковометодичний центр

VІ. Робота з кадрами
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

1.

Здійснення контролю за дотриманням вимог
комплектування закладів освіти керівними та
педагогічними кадрами

Протягом
року

Нагорна В.В.,
Пасічник Н.П.

2.

Забезпечення проведення щорічного
оцінювання виконання посадовими особами
місцевого самоврядування посадових
обов’язків і завдань
Здійснення контролю за проходженням
підвищення кваліфікації спеціалістами
Департаменту освіти та науки
Проведення
моніторингу
потреби
закладів освіти у педагогічних кадрах

Лютий

Пасічник Н.П.

Протягом
року

Нагорна В.В.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Формування статистичної звітності про
працівників закладів освіти
Організація роботи щодо
військовозобов’язаних працівників
освітньої галузі
Проведення нарад з питань трудового
законодавства, ведення кадрової
документації
Організація атестації педагогічних
працівників закладів освіти
Організація та проведення конкурсного
відбору на посади керівників закладів освіти
комунальної власності територіальної
громади міста Хмельницького, закладів
професійної (професійно-технічної) освіти,
інклюзивно-ресурсного центру та
педагогічних працівників ІРЦ

Протягом
року

Пасічник Н.П.

Протягом
року
Протягом
року

Пасічник Н.П.

Протягом
року

Нагорна В.В.,
Пасічник Н.П.

Протягом
року
Протягом
року

Пасічник Н.П.

Годлевська Т.П.
Нагорна В.В.,
Римар Ю.С.,
БарабашТимофієва О.П.

VІІ. Фінансово-економічна та господарська діяльність
Заходи
№
з/п

Термін
виконання

Виконавці

1.

Здійснення контролю за виплатою дітямсиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після
досягнення 18-річного віку

Протягом року

2.

Погодження штатних розписів закладів
освіти, які підпорядковані
Департаменту освіти та науки
Формування фінансової та статистичної
звітності

Вересень,
січень

Сапешко О.С.

Щомісячно,
до 5 числа;
щоквартально,
до 15 числа
Протягом року

Птащук С.М.,
Пірог З.А.

3.

Пірог З.А.

4.

Проведення тендерних закупівель

5.

Уточнення бюджету галузі «Освіта» та
Департаменту освіти та науки

щомісячно,
до 25 числа

Балабуст Н.Ю.,
Птащук С.М.

6.

Формування бюджетного запиту галузі
«Освіта» на 2021 рік

Вересень

Балабуст Н.Ю.

7.

Здійснення контролю за надходженням і
цільовим використанням орендної плати

Протягом року

Яворська М.Б.

8.

Здійснення контролю за дотриманням
нормативно-правових документів з
організації харчування дітей у закладах
освіти
Здійснення контролю за безперебійним
наданням комунальних і
телекомунікаційних послуг закладам
освіти
Забезпечення виплат муніципальної
надбавки та премій Хмельницької міської
ради окремим категоріям працівників
закладів освіти
Забезпечення своєчасної та в повному
обсязі виплати заробітної плати
працівникам закладів освіти, працівникам
Департаменту та оплати спожитих
закладами освіти комунальних послуг
Забезпечення виплати стипендій
Хмельницької міської ради учням і
вихованцям закладів загальної середньої
та позашкільної освіти
Аналіз і контроль виконання кошторисів
витрат закладів освіти по загальному і
спеціальному фонду

Протягом
року

Птащук С.М.,
Співак О.Г.

Протягом
року

Птащук С.М.,
Пірог З.А.

Протягом
року

Кондратюк О.А.,
Сапешко О.С.

Протягом
року

Птащук С.М.,
Пірог З.А.

Протягом
року

Птащук С.М.,
Пірог З.А.

Протягом
року

Балабуст Н.Ю.,
Птащук С.М.,
Пірог З.А.

Проведення моніторингу стану
бухгалтерського обліку в закладах освіти

Протягом
року

Птащук С.М.,
Пірог З.А.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Балабуст Н.Ю.

15.

16.

Приймання, перевірка фінансової та
статистичної звітності, формування зведених
звітів
Моніторинг закупівельних цін на продукти
харчування в закладах освіти

Протягом року

Співак О.Г.

VІІІ. Організаційно-масові заходи
№
з/п

Назва заходу
Проведення виховних заходів
для дітей з відзначення
новорічно-різдвяних свят
Вишкіл з тактичної медицини
2. для учнів закладів загальної
середньої освіти
Заходи, присвячені Дню
3.
Соборності України
Заходи до Дня пам'яті Героїв
4.
Крут
Конкурс серед учнівської молоді
на кращого знавця місцевого
5.
самоврядування «Місто своїми
руками»
Педагогічна майстерня «На
6.
гостину до Вчителя»
Заходи до Дня Героїв Небесної
7.
Сотні
Фестиваль-конкурс «Молодь
8.
обирає здоров'я»
Заходи до Міжнародного дня
9.
рідної мови
Заходи у рамках громадського
10.
проєкту «Україна без сміття»
1.

11. Кінофестиваль «Ми пам’ятаємо»

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Конкурс-огляд художньої
самодіяльності учнівських
колективів «Ми – майбутнє твоє,
Хмельницький!»
Фестиваль читців «Живи,
Кобзарю, в пам’яті людській!»
Тренінги для класних керівників,
педагогів-організаторів з
національно-патріотичного
виховання
Заходи у рамках проведення
місячника довкілля
ІV конкурс читців-декламаторів
закладів освіти «Слово Нації»
Військово-патріотичні змагання
з нагоди 100-річчя формування
Першого українського полку
імені Богдана Хмельницького та
початку створення українського
національного війська
Фестиваль екологічної творчості
молоді «Свіжий вітер»

Термін
виконання

Відповідальні

Січень

Губай С.В.,
Дрозда О.О.

Січень

Дрозда О.О.

Січень

Дрозда О.О.

Січень

Дрозда О.О., Солтис
Н.І.

Січень

Солтис Н.І.

Лютий

Каліночкіна Ю.М.

Лютий

Дрозда О.О.,
Солтис Н.І.

Лютий

Парфенюк А.В.

Лютий

Новосядла С.В.

Лютийквітень
Лютийтравень

Ярова А.В.
Солтис Н.І.

Березень

Солтис Н.І.,
Годлевська Т.П.

Березень

Новосядла С.В.

Березеньквітень

Солтис Н.І.

Квітень

Губай С.В.

Квітень

Губай С.В.,
Дрозда О.О.

Квітень

Дрозда О.О.

Квітень

Парфенюк А.В.

Відмітка
про
виконання

19. Заходи до Дня Землі
Урочистості з нагоди вручення
дипломів переможцям ІІ етапу
20. Всеукраїнських учнівських
олімпіад із навчальних
предметів
Пісенний конкурс серед
21. вихованців закладів дошкільної
освіти міста

Квітень

Парфенюк А.В.

Квітень

Каліночкіна Ю.М.

Квітень

Чаус А.В.

22. День цивільного захисту

Квітень

23. Відкриття туристичного сезону
Триденні навчально-польові
24. заняття (збори) юнаків
випускних класів
Міський етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово25.
патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Загальноміський велозаїзд
26. учнівської молоді закладів
загальної середньої освіти
ІІІ міська учнівська наукова
27.
конференція
28. Заходи до Дня матері
Міський етап екологічного
29. конкурсу «Майбутнє лісу в твоїх
руках»
Туристичні змагання серед
30.
працівників освіти міста
Заходи до Дня Європи в Україні
31.
«Я – європеєць»
Заходи до Дня пам'яті та
32.
примирення
Заходи до Дня перемоги над
33.
нацизмом у Другій світовій війні

Квітень

34.
35.
36.
37.
38.

39.

Заходи до Дня матері
«Усе починається з мами»
Заходи до Всесвітнього дня
вишиванки
ІІ театралізована шоу-програма
«Чаро-дій»
Заходи до Дня Героїв
Урочисті заходи з нагоди
випуску учнів і вручення їм
документів про базову та повну
загальну середню освіту
Виїзний пікнік для батьків і
дітей з особливими освітніми
потребами

40. Заходи до Дня захисту дітей

БарабашТимофієва О.П.
Ярова А.В.

Квітень травень

Басовський М.Г.

Травень

Губай С.В.,
Дрозда О.О.

Травень

Ярова А.В.

Травень

Каліночкіна Ю.М.

Травень

Дрозда О.О.

Травень

Парфенюк А.В.

Травень

Ярова А.В.

Травень

Губай С.В.,
Солтис Н.І.

Травень

Губай С.В.

Травень

Дрозда О.О.

Травень
Травень

Дрозда О.О.,
БарабашТимофієва О.П.
Губай С.В.,
Дрозда О.О.

Травень

Каліночкіна Ю.М.

Травень

Дрозда О.О.

Травень,
червень

Бакалюк Н.М.

Травень,
червень
Червень

Ярова А.В.,
БарабашТимофієва О.П.
Губай С.В.,
Дрозда О.О.

41. Родинний квест дошкілля
Спортивний захід «ІІ родинний
42.
футболфест»
43. Дитячі велоперегони
Корекційно-розвиткові заняття
44. для дітей з особливими
освітніми потребами
ІІ міська літня педагогічна
45.
школа
Урочистості з нагоди вручення
золотих і срібних медалей
46.
випускникам закладів загальної
середньої освіти міста
Заходи, присвячені Дню
47.
Конституції України
Організація роботи позаміського
дитячого закладу відпочинку та
оздоровлення «Чайка»
48.
Хмельницької міської ради,
наметового містечка
«Мандрівник»
Брейн-ринг «Моя позиція» для
49. учнів 5-х класів закладів
загальної середньої освіти
Заходи для дітей «Жива
50.
бібліотека просто неба»
Літня освітня школа для
51.
педагогічних працівників
ІІІ загальноміський батьківський
52.
форум «З турботою про дітей»
Участь у міських заходах до
53. Дня Державного Прапора
України
Участь у міських заходах до 29-ї
54.
річниці Незалежності України
Міська серпнева конференція
55. для педагогічних працівників.
Фабрика освітніх ідей
День знань. Свято першого
56.
дзвоника
Тематичні заходи з відзначення
57. Дня закінчення Другої світової
війни
Заходи до Дня фізичної культури
58.
та спорту
Заходи до Міжнародного дня
59.
миру
Міський форум до
60.
Всеукраїнського дня дошкілля
Заходи до Дня міста
61.
Хмельницького
Проведення екологічних акцій
62.
«Наше місто – наш дім»

Червень
Червень
Червень

Чаус А.В.
Губай С.В.,
Нагорна В.В.
Ярова А.В.

Червень

БарабашТимофієва О.П.

Червень

Каліночкіна Ю.М.

Червень

Губай С.В.

Червень

Солтис Н.І.

Червеньсерпень

Губай С.В.,
БарабашТимофієва О.П.

Протягом
року

Лєпіхова Н.В.

Протягом
року
17-26.08
Серпень
23.08

24.08
27.08

01.09
02.09

Губай С.В.,
Нагорна В.В.
Губай С.В.,
Каліночкіна Ю.М.
Губай С.В.,
Каліночкіна Ю.М.
Бакалюк Н.М.
Губай С.В.,
Нагорна В.В.
Губай С.В.,
Каліночкіна Ю.М.
Губай С.В.,
Каліночкіна Ю.М.
Дрозда О.О.,
Солтис Н.І.

До 12.09

Петров В.М.

20.09

Солтис Н.І.

27.09

Чаус А.В.

26-27.09

Губай С.В.,
Нагорна В.В.
Ярова А.В.

Вересеньжовтень

Заходи до Дня працівників
освіти
Заходи до Дня Захисника
64. України
63.

04.10

Губай С.В.

До 14.10

Дрозда О.О.,
Солтис Н.І.,
Петров В.М.
Губай С.В.,
Каліночкіна Ю.М.
Петров В.М.

Форум «Інновації в освіті»

Жовтень

73 Спартакіада учнів закладів
загальної середньої освіти міста
Заходи до Дня української
67.
писемності та мови
Заходи до Дня Гідності та
68.
Свободи
Заходи до Дня пам’яті жертв
69. голодоморів в Україні

Жовтеньгрудень
До 09.11

65.
66.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.
77.

78.

Проведення І-ІІ етапів
Всеукраїнської учнівської
олімпіади з навчальних
предметів
Міський етап Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
Міський етап конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук
України
Міський етап Міжнародного
конкурсу знавців української
мови ім. П. Яцика
Заходи щодо профілактики
негативних проявів у
молодіжному середовищі,
формування навичок здорового
способу життя
Заходи до Дня Збройних сил
України
Заходи до Міжнародного дня
прав людини
Участь у міських заходах в
рамках проведення Різдвяного
ярмарку
Проведення заходів із дітьми з
особливими освітніми
потребами «Особливі діти –
особливий світ»

21.11
До 26.11

Новосядла С.В.
Дрозда О.О.,
Солтис Н.І.
Дрозда О.О.,
Чаус А.В.

Листопадгрудень

Каліночкіна Ю.М.

Грудень

Каліночкіна Ю.М.

Грудень

Лєпіхова Н.В.

Грудень

Каліночкіна Ю.М.

Протягом
року

Бакалюк Н.М.,
Крук Н.В.

06.12

Дрозда О.О.,
Каліночкіна Ю.М.
Дейнега О.О.

10.12
Грудень

Дрозда О.О.,
Ярова А.В.

Протягом
року

Губай С.В.,
БарабашТимофієва О.П.,
Рибак О.А.

ІХ. Організаційні заходи щодо забезпечення ефективної роботи закладів освіти міста
№
з/п

Заходи

Термін виконання

1.

Аналіз звітів закладів дошкільної освіти
за формою 85-К
Моніторинг розвитку мережі закладів
дошкільної
освіти
та
укомплектованості
груп
дітьми
дошкільного віку
Аналіз охоплення дітей 3-6 (7) років
дошкільною освітою

Січень

Чаус А.В.

Щоквартально

Чаус А.В.

Серпень

Чаус А.В.

2.

3.

Виконавці

4.

Супровід
діяльності
закладів
освіти у програмних комплексах "Курс:
Школа", "Курс: Дошкілля"

Постійно

Крук Н.В.,
Чаус А.В.

5.

Забезпечення контролю за поданням
форм державної статистичної звітності
в автоматизованому режимі в ІТС
«ДІСО» та у друкованому вигляді
Збір та узагальнення інформації щодо
наповнюваності класів та закладів
загальної середньої освіти

Жовтень грудень

Крук Н.В.,
Чаус А.В.

6.

7.

Аналіз стану обліку руху учнів

8.

Моніторинг розвитку мережі закладів
дошкільної
освіти
та
укомплектованості
груп
дітьми
дошкільного віку
Аналіз охоплення дітей 3-6 (7) років
дошкільною освітою
Супровід
діяльності
закладів
освіти у програмних комплексах "Курс:
Школа", "Курс: Дошкілля"

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Забезпечення контролю за поданням
форм державної статистичної звітності
в автоматизованому режимі в ІТС
«ДІСО» та у друкованому вигляді
Збір та узагальнення інформації щодо
наповнюваності класів та закладів
загальної середньої освіти
Аналіз стану обліку руху учнів
Координація
роботи
та
організаційні заходи щодо:
- проведення ЗНО;
- проведення ДПА;
- завершення 2019/2020 н.р;
- початку 2020/2021 н.р.
Організація роботи з формування
замовлень бланків документів про
освіту. Аналіз стану забезпечення ними

Серпень вересень

Бакалюк Н.М.

Вересень

Крук Н.В.

Щоквартально

Чаус А.В.

Серпень

Чаус А.В.

Постійно

Крук Н.В.,
Чаус А.В.

Жовтень грудень

Крук Н.В.,
Чаус А.В.

Серпень вересень

Бакалюк Н.М.

Вересень

Крук Н.В.
Губай С.В.,
Бакалюк Н.М.,
Мисик М.Я.

Березень-липень

Постійно

Мисик М.Я.

закладів освіти
16.

17.

18.

Здійснення контролю за дотриманням
закладами освіти статутних завдань і
установчих документів
Координація та формування
мережі інклюзивних і спеціальних
класів (груп) у закладах освіти
Забезпечення психологопедагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами
(співпраця з ІРЦ)

В.о. директора Департаменту

Постійно
Постійно
Постійно

Бакалюк Н.М.,
Чаус А.В.,
Ярова А.В.
Барабаш-Тимофієва О.П.,
Ярова А.В.
Барабаш-Тимофієва О.П.,
Ярова А.В.

Світлана ГУБАЙ

