від "04" вересня 2018 року

№ 250-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про підготовку закладів освіти
району до нового 2018/2019
навчального року та до роботи
в осінньо-зимовий період
2018/2019 року
У 2018/2019 навчальному році в районі працюють 6 опорних навчальних
закладів та 11 їх філій. Планується відкрити 171 клас, де будуть навчатися
2477 учнів. У районі діють 14 дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ),
4 дошкільні підрозділи в навчально-виховних комплексах.
На території населених пунктів району проживає 1866 дітей дошкільного
віку. Дошкільну освіту отримують 759 дітей, що складає 88% від кількості
дітей віком від 3 до 6 (7) років (у 2017 році було охоплено 737 дітей, що
складало 84%). Всього у 14 ДНЗ нараховується 865 місць, у навчальновиховних закладах – 74, разом – 939 місць. На 100 місць в середньому
виховується 80 дітей.
У районі в повному обсязі задовольняються потреби сільської громади на
місця в ДНЗ. Черга на влаштування дітей до них відсутня.
Для забезпечення права дітей на отримання дошкільної освіти
організований підвіз для дошкільнят з населених пунктів району (села Заломи,
Зелений Гай, Копані, Плоске та Юхимове), де дошкільні навчальні заклади
відсутні.
Батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ за 7 місяців 2018 року склала
10,70 грн. (у 2017 році – 8,14 грн.), вартість харчування одного дітодня –
29,29 грн. (у 2017 році – 22,14 грн.), середнє виконання норм харчування у
2018 році становить 85%, (у 2017 році – 78%).
У районі триває робота з модернізації загальної середньої освіти у рамках
розбудови Нової української школи. У 2018 році набір учнів у перший клас
збільшився порівняно із минулими роками, що впливає на загальну кількість
учнів району. У 2017/2018 навчальному році у перших класах навчалися
269 учнів, у 2018/2019 – 304.
Середня наповнюваність класів у районі становить 14 учнів.
У 2018/2019 навчальному році в закладах освіти району на індивідуальній
формі навчання за станом здоров’я будуть навчатися 27 учнів. На базі
7 навчальних закладів відкрито 17 класів з інклюзивним навчанням для
12 дітей.
У загальноосвітніх школах району працюють 17 їдалень, у ДНЗ
14. Гарячим харчуванням забезпечено 1774 учні, з них: 1-4 класів – 1033,

5-11 класів – 741. Гарячим харчуванням забезпечені діти з числа пільгових
категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 113, діти з
малозабезпечених сімей – 184, діти учасників АТО – 168.
У районному бюджеті на 2018 рік запланована вартість одноразового
харчування складає 10 грн.
Станом на 01 вересня 2018 року середній показник виконання норм
харчування по основних продуктах харчування в закладах освіти району
становить 73%.
На початок навчального року підвезення до освітніх закладів потребують
552 учні та 39 педагогічних працівників, які будуть підвозитися шкільними
автобусами та перевізниками.
У 2017/2018 навчальному році придбаний шкільний автобус для опорного
навчального закладу "Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
Т.Г.Шевченка" (1,670 млн. грн.).
Забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів загальною
середньою освітою складає 100%.
У 2018/2019 навчальному році відбувається оновлення підручників для
учнів 1-х, 5-х і 10-х класів закладів загальної середньої освіти. Станом на
27 серпня 2018 року одержано, розподілено і доставлено до освітніх закладів
89% підручників для учнів 5-го класу. Найближчим часом відбудеться
надходження решти підручників, а також підручників для учнів 1-го класу.
Підручники для учнів 10-го класу будуть надходити протягом вересня-жовтня
2018 року.
У 2018/2019 навчальному році 19 класів будуть працювати у форматі Нової
Української Школи, впровадження якої потребує кадрового та матеріального
забезпечення. Дев'ятнадцять педагогічних працівників, які будуть викладати у
1-х класах, пройшли навчання дистанційно (он-лайн-курс) на порталі ЕdEra та
очно на базі комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського", де отримали
відповідні сертифікати.
У 2018/2019 навчальному році забезпечено повноцінне функціонування
позашкільного навчального закладу – Знам'янського районного центру дитячої
та юнацької творчості (далі – центр), 42 гуртки якого працюють на базі 16 шкіл
району.
Роботою центру охоплено 1725 дітей, що становить 72,5 % від загальної
кількості учнівської молоді. Формування мережі гуртків відбувається
відповідно до соціального замовлення та потреб шкіл, батьків і дітей.
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 09 липня
2018 року №187-р "Про підсумки роботи господарського комплексу району в
осінньо-зимовий період 2017/2018 року та заходи щодо підготовки до нового
опалювального сезону 2018/2019 років" здійснена значна робота щодо
забезпечення початку навчального року в загальноосвітніх закладах району.
Проведений поточний ремонт класів та коридору опорного навчального
закладу "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка" та філії
"Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів".

У ДНЗ "Івушка" с. Дмитрівка проведений ремонт харчоблоку та ігрової
групи (400,00 тис грн. за рахунок коштів Дмитрівської громади), встановлений
новий ігровий майданчик, закуплені іграшки (3,6 тис. грн.), меблі для групи та
харчоблоку. У ДНЗ "Малятко" с. Дмитрівка проведено ремонт коридору,
дитячої туалетної кімнати та котельної на суму 98,0 тис. грн. за рахунок
місцевого бюджету.
У інших дошкільних навчальних закладах виконані поточні ремонти
харчоблоків, групових кімнат, актових залів, фасадів.
Завершуються роботи з капітального ремонту покрівель опорного
навчального закладу "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" (корпус
№2) вартістю 1080,1 тис. грн за рахунок коштів місцевого бюджету, а також
філії "Новороманівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" опорного навчального
закладу "Суботцівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів" (500,0 тис. грн.).
Виготовлена проектно-кошторисна документація з капітальних ремонтів
покрівель будівель філії "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів", вартість робіт складає
1253,714 тис. грн.; проектно-кошторисна документація з капітальних ремонтів
покрівель опорного навчального закладу "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г. Шевченка", вартість робіт – 3319,246 тис. грн. (оголошений тендер).
Проведені роботи з поточних ремонтів харчоблоків опорного навчального
закладу "Мошоринська ЗШ І-ІІІ ступенів" (210,0 тис. грн.) та опорного
навчального закладу "Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів" (160,0 тис. грн.); ремонт
обідньої зали опорного навчального закладу "Петрівський навчально-виховний
комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" (75,0 тис. грн.). Виконуються роботи з поточного ремонту мережі
теплопостачання в опорному навчальному закладі "Дмитрівська ЗШ
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка", вартість робіт становить 145,882 тис. грн.
Виконаний поточний ремонт асфальтного покриття подвір’я опорного
навчального закладу "Петрівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" (35,3 тис. грн.), а
також побудований спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним
покриттям вартістю 1499,0 тис. грн. за рахунок державного та місцевого
бюджетів. Виконана заміна дверей вхідної групи опорного навчального закладу
"Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів" загальною вартістю 64,0 тис. грн. та поточний
ремонт коридору на суму 43,5 тис. грн.
При проведені ремонтних робіт були впроваджені елементи освітнього
простору.
Виготовляється проектно-кошторисна документація для реконструкції
котельні філії "Топилянський навчально-виховний комплекс "Дошкільний
навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" опорного навчального
закладу "Трепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів". Встановлено котел
марки ALTEP DUO UNI PLUS 250 кВт для філії "Богданівська ЗШ
І-ІІІ ступенів".
Придбані електроплити для філії "Диківська ЗШ І-ІІІ ступенів"
(25,0 тис. грн.) та опорного навчального закладу "Петрівський навчально-

виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" (25,0 тис. грн.).
З метою усунення протипожежних недоліків виконані роботи із
вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень спального
та головного корпусів опорного навчального закладу "Мошоринська ЗШ
І-ІІІ ступенів" та опорного навчального закладу "Суботцівська ЗШ
І-ІІІ ступенів".
Евакуаційні виходи у навчальних закладах району знаходяться в
належному стані, не захаращені та мають вільний доступ. Проведене технічне
обслуговування вогнегасників, оновлені схеми евакуації та встановлені
таблички з написом "Пожежний вихід".
Придбана оргтехніка для учнів початкових класів (ноутбуки, ламінатори,
плівка для ламінаторів, багатофункціональні пристрої, шкільні дошки), а також
базові набори дидактичного обладнання та парти для учнів перших класів.
Замовлені вуличні тренажери для опорного навчального закладу
"Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів" на суму 112,1 тис. грн. за рахунок державного
та місцевого бюджетів.
Придбаний новий шкільний автобус марки ЕТАЛОН для опорного
навчального закладу "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка"
вартістю 1699,0 тис. грн. за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
Шкільні автобуси регулярно проходять техогляд, мають паспорти маршрутів.
Потреба у твердому паливі на опалювальний період 2018/2019 років
становить 800,0 тонн. Договір на поставку твердого палива укладений з
ТОВ "Вугільна компанія ОРІОН".
В інспекції Держенергонагляду підписані акти готовності теплового
господарства закладів освіти району до роботи в новому опалювальному сезоні
(ЗШ – 100%, ДНЗ – 90%, а саме: не підписаний акт ДНЗ "Світлячок"
с. Богданівка, який розташований на території військової частині). Проведена
перевірка та отримані акти технічного стану електроустановок, заміри опору
заземлення електрообладнання та опору ізоляції електроустановок. Здійснена
планова повірка манометрів, сигналізаторів та лічильників газу в котельнях
навчальних закладів. Проведені навчання відповідальних осіб за теплове
господарство.
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", Закону України "Про освіту", за результатами розгляду даного
питання на засіданні колегії райдержадміністрації 31 серпня 2018 року, з метою
забезпечення якісної підготовки закладів освіти району до нового 2018/2019
навчального року:
1. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Сидоренко В.Г. у 2018/2019 навчальному році забезпечити вжиття заходів
щодо:
1) створення нового освітнього простору з метою саморозвитку та
реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу, зокрема
дітей з особливими освітніми проблемами;

2) виконання Концепції Нової української школи під час здійснення
освітнього процесу та методичного супроводу виконання предметів у
початковій школі у зв'язку із затвердженням нового Державного стандарту
початкової освіти;
3) стовідсоткового охоплення навчанням дітей шкільного віку у закладах
загальної середньої освіти району;
4) інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній
простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах;
5) стовідсоткового охоплення дітей пільгових категорій та дітей, які
знаходяться на внутрішкільному обліку, позашкільною освітою;
6) організації харчування учнів пільгових і непільгових категорій в розмірі
10 грн. у день на одну дитину,
7) виконання норм харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів
району до 85%.
8) організації підвезення учнів, які проживають поза межами пішохідної
доступності до навчальних закладів району;
9) дотримання температурного режиму у приміщеннях, раціонального
режиму навчально-виховної діяльності та навчально-виховного навантаження,
виконання санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режиму в
навчальних закладах;
10) належної підготовки до опалювального сезону та організації безпечного
функціонування закладів загальної середньої освіти району у 2018/2019
навчальному році;
11) ефективної діяльності підпорядкованих закладів освіти у межах
асигнувань, затверджених у районному бюджеті та з урахуванням вимог
економного управління цими коштами;
12) інформування населення району через засоби масової інформації,
загальні збори, громадські слухання про успіхи та проблеми в діяльності шкіл,
забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.
2. Рекомендувати сільським головам району:
1) сприяти охопленню дошкільною освітою 100% дітей віком від 3 до
6 (7) років;
2) відповідно до пунктів 4, 6 частини 1 статті 32 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" щодо виконання власних повноважень
виконавчих органів сільських рад у сфері освіти в частині забезпечення
пільгового проїзду учнів та педагогічних працівників до місця навчання та
додому, харчування учнів у закладах освіти, вжити заходів щодо забезпечення
їх фінансування;
3) сприяти розширенню мережі Знам'янського районного центра дитячої та
юнацької творчості шляхом забезпечення фінансування гуртків.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 05 вересня 2017 року № 250-р "Про підготовку
закладів освіти району до нового 2017/2018 навчального року".

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Грінчак О.А.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

