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І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗА 2017  РІК  

 

У 2017 році відділ освіти Косівської райдержадміністрації, заклади 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти забезпечували якісну 

реалізацію основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до 

чинного законодавства України. 

Основними пріоритетами в діяльності відділу освіти були: 

➢ Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян  

➢ Забезпечення використання навчальними закладами новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій 

➢ Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення 

фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей. Координація зусиль 

педагогічних працівників та батьківської громади щодо вироблення позитивної 

мотивації до здорового способу життя 

➢ Формування патріотизму, сучасної національної ідентичності та 

національної гідності як складових гармонійної, соціально активної, духовно 

багатої особистості 

➢ Підвищення якості освітніх послуг 

➢ Забезпечення диференційованого методичного супроводу 

підвищення професійної компетентності педагогів  

➢ Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

середньої освіти  

➢ Забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до навчання, 

виховання, розвитку та формування життєвих компетентностей  учнів і 

вихованців 

➢ Підтримка обдарованої молоді та творчо працюючих педагогів 

➢ Соціальний захист прав дітей, збереження їх життя та здоров'я 

➢ Соціальний захист педагогів 

Освітня  стратегія  району  спрямована  на  забезпечення  умов  

функціонування  і  розвитку  системи  освіти,  впровадження  в  життя  освітніх  

реформ  держави.  

Особливі зусилля були спрямовані  на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, державних, національних, 

регіональних, районних програм у галузі освіти. 

 

Документообіг 2017 року 
Підготовлено розпоряджень райдержадміністрації – 19. 

Видано наказів: 

з основної діяльності – 226; 

з адміністративно-господарських питань – 49; 

з кадрових питань тривалого строку зберігання – 362; 

про відрядження – 156; 
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про відпустки – 137; 

Розглянуто:  

заяв – 409;  

звернень (скарг) – 90;  

запитів на публічну інформацію – 6,  

подання керівників навчальних закладів – 505. 

Виконано:  

розпоряджень райдержадміністрації і облдержадміністрації, рішень 

районної і обласної рад – 186; 

наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА – 254; 

вхідної кореспонденції – 1242.  

Створено 447 ініціативних листів.  

Підготовлено та видано 1289 довідок. 

 

Заклади дошкільної освіти 

У 2017 році в районі  функціонувало  19  ЗДО,  5 НВК, 1 НВО.  Загалом у  

них перебувало 1620 дітей. (місто - 5 закладів, 561 дитина (35%); село – 20 

закладів, 1059 дітей (65%).  

Крім того, при школах було організовано роботу  34 груп дітей старшого 

дошкільного віку в яких перебувало 476 вихованців. Загалом, дошкільною 

освітою дітей п’ятирічного віку було охоплено 2102 (100%) дітей.  

Проблемним залишається питання     перевантаження закладів дошкільної 

освіти.  Середня наповнюваність груп у 2017 році становила 146 дітей  на 100 

місць. 

 Однак, в даний час, у районі завершуються ремонтні роботи будівлі, за 

адресою вул. Шевченка, 40, переданої для переведення відділу освіти з 

приміщень Косівського садочка «Сонечко», що дасть можливість збільшити 

потужність даного закладу на 3 групи (60 дітей). 

 

Заклади загальної середньої освіти 

У  районі  велась належна  робота  щодо  реалізації  державної  політики  

в  галузі  освіти відповідно  до  соціально-економічних  умов  регіону.   

Мережа закладів загальної середньої освіти в І половині 2017 року 

становила - 56 закладів освіти. Однак, відповідно до рішення сесії Косівської 

районної ради від 16.03.2017р. №2347/2017 -  9 закладів загальної середньої  та 

2  дошкільної освіти перейшли у Космацьку ОТГ.   

З вересня 2017 року в районі функціонувало 47 закладів  комунальної  

форми  власності,  зокрема:  шкіл  І  ступеня – 2,  НВК  І  ступеня – 4;  шкіл  І-ІІ  

ст. – 17;  НВК  І-ІІ ступенів – 3 (Вижньоберезівський, Малорожинський,  

Лючанський), шкіл І-ІІІ ст. – 15,  колегіум  (Рожнівський  НВК  «Гуцульщина» 

НАУКМА) - 1,    гімназія-інтернат  (Косівський  НВК  «ЗОШ І ст.-гімназія-

інтернат») -1,  НВО (Уторопське  НВО) - 1,    НВК  (Великорожинського, 

Річківського  НВК) -2,  Косівська  вечірня  (змінна)  загальноосвітня  школа  ІІІ  

ступеня – 1 (260 учнів). 

 

  



5 
 

Контингент  учнів  денних  шкіл: 

Навчальний рік К-ть учнів К-ть класів 
Середня 

наповнюваність 

2013-2014 9615 587 16,4 

2014-2015 9682 590 16,4 

2015-2016 9711 585 16,6 

2016-2017 9619 585 16,4 

2017-2018 8659 506 17,1 

2018 6191 371 16,7 

  

Відповідно до рішення сесії Косівської районної ради від 21.12.2017р. 

№386-12/2017  - 9 закладів загальної середньої, 5  дошкільної та 3 позашкільної 

освіти перейшли у Рожнівську (3 – ЗЗСО, 3 – ЗДО) та Яблунівську ОТГ (6 – 

ЗЗСО, 5 – ЗДО, 2 - ЗПО, 1 - МНВК). 

Також, у 30 закладах загальної середньої освіти працювало 47 груп 

продовженого дня до яких було зараховано 1410 учнів. 

Свідоцтва про базову загальну середню освіту в 2017 році отримало 752 

випускники 9-х класів; атестат про повну загальну середню освіту отримало - 

389 випускників 11-х класів, з них, золотою медаллю нагороджено – 13 осіб, 

срібною медаллю – 13 осіб.  

Екстерном базову загальну середню освіту отримало – 2 осіб, повну 

загальну середню освіту – 3 осіб.  

Зовнішнє незалежне оцінювання пройшло 387 випускників 11-х класів. 

Мережа закладів загальної середньої освіти у 2017 році майже не зазнала 

змін. Тільки у Косівській вечірній (змінній) ЗОШ ІІІ ст. закрито 

Середньоберезівський навчально-консультативний пункт і загальна кількість 

НКП зменшилася до шести: Косівський, Яблунівський, Кутський, Космацький, 

Космач-Завоєлівський, Шепітський. 

 

На  виконання  річного  плану  роботи  відділу  освіти  Косівської  

райдержадміністрації  та  з  метою  здійснення  контролю  за  навчально-

виховною,  адміністративно-господарчою  та    організаційно-формуючою  

роботою  освітніх  закладів  району,  у  2017  році  проведено  атестаційну  

експертизу  Шешорського НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ», Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Лючківської ЗОШ І-ІІ ст., Великорожинської ЗОШ 

І-ІІ ст., Кутського ДНЗ «Калинка», Кобаківського ДНЗ. 

Згідно  рішення  експертної  комісії  заклади  визнано  атестованими  за  

рівнем  «атестовано».   

 

Індивідуальна форма навчання 
Індивідуальною формою навчання було охоплено 108 учнів.  З них,  по 

хворобі – 49, зокрема, 39 – згідно витягу обласної психолого-медико-

педагогічної консультації та 10 – згідно довідок ЛКК, в тому числі: 4 – 

навчаються за програмою для дітей із затримкою психічного розвитку, 31 – за 

програмою для дітей з вадами опоро-рухового апарату, 3 – за програмою для 

дітей з розумовою відсталістю, 1 – за програмою для дітей з тяжким 
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порушенням мовлення, інші 10 – за звичайними програмами закладів загальної 

середньої освіти. 

Через несформованість  класів індивідуальна форма навчання була 

організована для 59 учнів. Зокрема, недостатня  кількість  дітей  для  

комплектування  класу в Пістинь-Царинській ЗОШ  І ст., Шешорському НВК І 

ст., Великорожинській, Городянській, Лючківській,  Снідавській,  Яворів-

Безульківській ЗОШ  І-ІІ ст. 

 

Інклюзивне навчання 
Належною була робота щодо продовження надання якісних освітніх 

послуг дітям з особливими проблемами.  Так, у 7 закладах освіти району було 

організовано інклюзивне навчання для  9  учнів різних нозологій:  порушення 

опорно-рухового апарату - 3, затримка психічного розвитку - 4, розумова 

відсталість -1, тяжке порушення мовлення – 1. 

Корекційних занять було проведено – 633. 

У  Старокосівській ЗОШ І-ІІІ т., Річківському НВК та  Лючківській ЗОШ 

І-ІІ ст. введено  ставки  вчителів-асистентів.  Загалом, у районі відкрито 4,5 

ставки вчителів-асистентів по 0,5 ст. на одного учня. 

За кошти субвенції державного бюджету було придбано спеціальні засоби 

корекції психофізичного розвитку на суму 45,5 тис. грн., що дало можливість 

облаштувати кабінети психологічного розвантаження для проведення 

корекційно-розвивальних занять та забезпечити їх необхідними навчально-

методичними і наочно-дидактичними посібниками. 

Учням інклюзивної форми навчання протягом року своєчасно надавалась 

кваліфікована допомога практичними психологами, соціальними педагогами та 

вчителями-логопедами.  

 

Інформаційно-освітні ресурси 

З метою формування єдиного освітнього простору, покращення доступу 

до інформаційних освітніх ресурсів, широкого ознайомлення громадськості з 

освітянською галуззю у 24 закладах освіти створено веб-сайти. Решта закладів 

розробляють сайти на платних платформах, або подали заявки на створення 

веб-сайту на платформі schoolchampion.in.ua. 

Із 47 закладів загальної середньої освіти району послугою швидкісного 

доступу до мережі Інтернет користуються 38 (81%), мають повільне з’єднання – 

9 (19%). 

Заклади позашкільної та дошкільної освіти також забезпечені доступом 

до мережі Інтернет. 

На сайті відділу освіти www.kosiv-rvo.edukit.if.ua, згідно статті 30 Закону 

України «Про освіту», розміщені фінансові документи  ЗЗСО, ЗПО та ЗДО.  

На власних сайтах дана інформація розміщена у Косівському НВК «ЗНЗ І 

ст. – ДНЗ», Косівському НВК «ЗОШ І ст. – гімназія – інтернат» та Яблунівській 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Заклади загальної  середньої освіти  забезпечені 53 навчальними 

комп’ютерними комплексами (524 персональні комп’ютери та 61 ноутбук).  

Показник кількості учнів на один комп’ютер становить 15 учнів.   
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В Рожнівському НВК «Гуцульщина» ім.Ф.Погребенника НаУКМА 

обладнано 3 НКК, в Кобаківській, Косівських № 1 і № 2, Кутській, Пістинській, 

Середньоберезівській та Яблунівській ЗОШ І-ІІІ ст. – по 2 НКК. 

 

ДПА/ЗНО 
Державна підсумкова атестація (ДПА) у старшій школі в 2017 році 

проводилась відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та з дотриманням вимог 

Регламенту та нормативно-правових документів, які регулюють організацію 

проведення основної сесії ЗНО. 

Участь у ЗНО з української мови та літератури взяли 389 випускників 

ЗЗСО району. З них 9% склали тест з результатами вище 180 балів, проте 17% 

учнів не подолали поріг «склав/не склав».  

Кращий результат показали випускники Кобаківської, Косівської №1, 

Косівської №2, Кутської, Пістинської, Середньоберезівської, Старокосівської, 

Старокутської, Стопчатівської, Трацької, Яблунівської, Яворівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. та Косівського і Рожнівського НВК. 

 ЗНО з математики здавало  89 учнів 11-х класів. За результатами: 180-

200 балів набрало - 8% учнів,  не подолали поріг «склав/не склав» - 13%.  

 В ЗНО з історії України взяли участь  350 випускників. З них, 5% склали 

тест з результатом вище 180 балів, однак, 24% учнів не подолали поріг 

«склав/не склав».  

 

Забезпечення підручниками 

Для забезпечення підручниками учнів 4 та 7 класів у 2017 році з 

місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 71,0 тис. грн.  Відповідно до 

укладених з видавництвами угод, всі замовлені підручники були отримані та 

доставлені до закладів освіти.  

Забезпеченість підручниками учнів 4-х та 7-х класів закладів загальної 

середньої освіти району складає 100%. 

Забезпеченість підручниками учнів 8-х та 9-х класів складає понад 100%. 

 

Кадрове забезпечення 
Відділом освіти проводилась значна робота щодо покращання кадрового 

забезпечення закладів освіти району. 

Кадрова політика здійснювалась планово і сприяла позитивним 

зрушенням у роботі освітянської галузі.  Із 1614 педагогічних працівників, які 

працюють у закладах освіти району, 1606 (99,5%) педагогів мають вищу освіту, 

з них 71 за рівнем магістр, 1324 – спеціаліст, 40 – бакалавр, 162 – молодший 

спеціаліст. 4 педагогічних працівники мають професійно-технічну освіту і 4 – 

середню загальну. 

За рівнем кваліфікації 790 педагогічних працівників району мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 168 – «спеціаліст 

першої категорії», 201 – «спеціаліст другої категорії», 154 – «спеціаліст», 282 – 

тарифні розряди. 
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Із загальної кількості педагогічних працівників району 150 мають 

присвоєне звання «учитель-методист», 15 – «вихователь-методист», 1 – 

педагог-організатор методист», 2 – «практичний психолог – методист», 2 – 

«керівник гуртка – методист», 480 – «старший учитель», 5 – «старший 

вихователь», 3 – «майстер виробничого навчання І категорії». 

Серед педагогів району чотири кандидати наук: Лосюк Петро 

Васильович, завідувач науково-дослідної лабораторії «Гуцульська 

етнопедагогіка і гуцульщинознавство», – кандидат педагогічних наук, член-

кореспондент НАПН України, Радиш Олена Юліанівна, директор Рожнівського 

НВК «Гуцульщина» ім.Ф.Погребенника НаУКМА, – кандидат педагогічних 

наук, Мілевська Світлана Ярославівна, вчитель хімії Нижньоберезівської ЗОШ 

І-ІІ ст., - кандидат біологічних наук, Данилюк Ганна Дмитрівна, вчитель фізики 

Акрешірської ЗОШ І-ІІ ст. – кандидат фізико-математичних наук. 

В закладах освіти району працюють педагоги, нагороджені почесними 

званнями: Лосюк П.В. – Народний вчитель України, Заслужені працівники 

освіти України – Григорук Аделя Григорівна, методист методичного кабінету, 

Рибак Петро Іванович, директор Микитинецької ЗОШ І-ІІ ст., Заслужені 

вчителі України – Курищук Василь Юрійович, методист з профорієнтаційної 

роботи Яблунівського МНВК, Крутофіст Володимир Миколайович, вчитель 

трудового навчання Рожнівського НВК «Гуцульщина» ім. Ф.Погребенника 

НаУКМА, Сеняк Василина Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Косівського НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія – інтернат», Чоланюк Марія 

Петрівна, вчитель історії Тюдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Лауреатами районної педагогічної премії імені Ігоря Пелипейка в 2017 

році стали - Боднарчук Ігор Іванович, директор Косівської ДЮСШ «Гірське 

орлятко», Рабинюк Микола Онуфрійович, вчитель фізичної культури 

Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Сенчук Лариса Ярославівна, методист 

методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації. 

Підвищенню рівня кваліфікації сприяла атестація педагогічних 

працівників. Всього в 2017 році пройшли атестацію 328 педагогів, в тому числі 

атестаційною комісією відділу освіти – 192. За результатами атестації 

присвоєно вищу категорію 27 педпрацівникам, першу – 54, присвоєно звання 

«учитель-методист» - 8, «практичний психолог – методист» - 1, «старший 

учитель» - 34. 

 

Робота з обдарованими учнями 

 Відділом та закладами освіти району здійснювалась системна робота 

щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Про це свідчать 

успіхи учнів в районних, обласних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсі-

захисті науково-дослідницьких  робіт  МАН.   

 Так, в ІІІ етапі предметних олімпіад  (за 2016-2017 н.р.)  взяв участь 61 

учень. За результатами: І місце отримав - 1 учень, ІІ місце – 8 учнів, ІІІ місце – 

17 учнів. Учень 10 класу Середньоберезівської ЗОШ І-ІІІ ст. Перцович Назар, 

був учасником ІV етапу олімпіади з біології. 

 В І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад (за 2017-2018 н.р.) взяли 

участь всі заклади загальної середньої освіти району. Учнями було виконано 
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6940 робіт з 17 предметів. Більше 1400 робіт  визнано переможними, проте 

учасниками ІІ етапу стали 1348 учнів (21%) (з них: 249 – з міських закладів 

освіти, 1099 – із сільських).  

Найбільше учасників взяло участь в олімпіадах з математики -199 учнів, 

української мови та літератури -149 учнів,  фізики - 144. 

За результатами  ІІ етапу предметних олімпіад визначено 411 (30%) 

переможців та призерів, зокрема: І місце - 64 учні, ІІ місце -122 учні, ІІІ місце - 

225.  

Найкращі результати показали учні Снідавської, Бабинської, Шешорської 

ЗОШ І-ІІ ст., Рожнівського НВК «Гуцульщина», Косівського НВК «ЗОШ І ст. – 

гімназія – інтернат» та Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Виходячи із квоти Косівського району на участь учнів у ІІІ етапі олімпіад, 

учасниками обласних змагань будуть 57 школярів Косівського району (89% від 

числа переможців). 

 

Також, у 2017 році 9 учнів представляли Косівщину на ІІІ етапі ХVІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика.  Переможцями стало 4 

школярів: Бойчук Любов (6 клас),  Сенчук Яна (7 клас), Шкурган Анастасія (11 

клас) Косівського НВК «ЗОШ І ст.-гімназія-інтернат»; Строїч Юлія (8 клас) 

Рожнівського НВК «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника. Учасником ІV-го етапу 

стала Сенчук Яна. 

Троє учнів стали переможцями ІІІ етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т. Шевченка. Учасниками ІV етапу стали: 

Стефуранчин Марія, учениця 6-го класу Соколівської ЗОШ І-ІІ ст. (вчитель 

Деблюк Л.М.) та Вовчак Дзвенислава, учениця 9-го класу Косівського НВК 

«Загальноосвітня школа І ст.-гімназія-інтернат» (вчитель Сеняк В.М.), яка стала    

переможцем  ІV етапу цього конкурсу. 

Учасником ІІІ етапу Міжнародного  конкурсу з українознавства   для 

учнів 8-11 класів стала Мойсюк Оксана, учениця 8 класу Бабинської ЗОШ І-ІІ 

ст. (керівник Стефуранчин К.М.). 

Певних результатів добилися школярі району в ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. З 11 учасників - 6 

переможців. Учениця Косівського НВК «ЗОШ І ст. – гімназія – інтернат» 

Сердюк Анастасія та учениця Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вепрук Іванна здобули 

перші місця на обласному рівні. Вепрук Іванна представляла Прикарпаття на ІІІ 

етапі конкурсу-захисту, де посіла ІІІ місце. 

Щорічним  у районі є проведення зльоту обдарованої молоді. У 2017 році 

в 9 секціях змагався 31 учень. За результатами участі 9 переможців 

представляли Косівщину на регіональному зльоті, де здобули 2 гран-прі (премія 

ім. М.Іванюка), 2 – І-х місця, 4 – ІІ-х місця. 

 

Виховна робота 
Серед виховних напрямів роботи відділу освіти пріоритетним в 2017 році 

були: 

- національно-патріотичне виховання, 

- громадсько-патріотичне виховання, 
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- екологічне виховання та формування здорового способу життя, 

- військово-патріотичне виховання, 

- трудове виховання та профорієнтаційна робота, 

- духовно-морально виховання, 

- художньо-естетичне виховання, 

- творчий розвиток особистості, 

- родинно-сімейне виховання. 

Виховна робота району була спрямована на вирішення таких завдань: 

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного 

розвитку учнів; 

- турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя; 

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна зі складових 

підготовки учнів до дорослого життя; 

- продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з 

педагогами, учнями, батьками; 

- виховання національно-патріотичних якостей та військово-

патріотичної роботи. 

Протягом року учні району брали участь у різноманітних заходах і 

конкурсах. Зокрема: 

- конкурс-свято «Коляда – 2017»  (взяло участь 96 дітей); 

- конкурс «Новорічно-різдвяна іграшка» (75 дітей); 

- конкурс «Гірська веселка» (240 дітей); 

- конкурс-фестиваль «Таланти Твої, Україно» (96 дітей); 

- конкурс «Знай і люби свій рідний край» (250 дітей); 

- конкурс-фестиваль «Косівська Панянка – 2017» (125 дітей); 

- районний конкурс художньої самодіяльності; 

- районний етап VII Міжнародного мовно – літературного конкурсу 

учнів та студентської молоді ім. Т. Шевченка; 

- районний етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П. Яцика; 

- конкурси: «День натураліста», «Я громадянин України», 

«Паросток», «Радіотехнічна олімпіада», «Український сувенір», 

«Флористичний розмай», «Юні зоологи та тваринники». 

Відзначено:  26-річницю незалежності України, 75-ти річчя УПА 

(відкриття криївки с. Пістинь), рік німецької мови в Україні. 

Проведено 67 культурно-пізнавальних екскурсій, де було залучено 2010 

школярів. 

 

Позашкільна освіта та виховання 

Протягом  року продовжувалась робота щодо надання дітям доступної і 

якісної позашкільної освіти, створювались умови для духовного, творчого, 

інтелектуального та фізичного розвитку дітей  та учнівської молоді. 

Мережа позашкільних закладів освіти району в 2017 році складала: 2 

центри дитячої творчості, де займався 1631 вихованець у 112 гуртках; 2 дитячо-

юнацькі спортивні школи, в яких  функціонувало 95 спортивних груп і 
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займалося 1196 вихованців та  1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 

в якому 191 учень здобував професійну освіту. 

Загалом, у 180 гуртках позашкільних установ району гуртковою роботою 

було охоплено 2828 дітей, що складає 33 %. 

Крім того, 3379 дітей були задіяні в 183 (39%) гуртках закладів загальної 

середньої освіти.  

 

Фізична культура 

У 2017 році відділ освіти райдержадміністрації спрямовував роботу 

закладів освіти району на збереження здоров‘я учнів, формування в них 

навичок здорового способу життя. 

Спортивними залами район забезпечений на 52%, пристосованими 

приміщеннями на 48%.  Продовжується будівництво спортивного залу 

Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 та реконструкція єдиного в районі критого 

плавального басейну Рожнівського НВК «Гуцульщина» ім.Ф.Погребенника 

НаУКМА. 

Для проведення спортивно-масової роботи у закладах освіти також 

функціонувало: 7 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, 5 

спортивних майданчиків з нестандартним тренажерним обладнанням,  22 

футбольних поля, 7 майданчиків з синтетичним покриттям, 25 інших 

спортивних майданчиків, 6 стрілецьких тирів. 

Щорічним у районі є  проведення спартакіади школярів. Змагання 

проходять з легкої атлетики, футболу (юнаки, дівчата), настільного тенісу та  

лижних гонок. Переможцями у 2017 році серед ЗОШ  І-ІІ ст. стали: 

Городянська - І місце; Микитинецька –ІІ місце; Нижньоберезівська – ІІІ місце. 

Серед ЗОШ І-ІІІ ст.: Старокутська – І місце, Косівська №1 – ІІ місце, 

Стопчатівська – ІІІ місце. 

Учні Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. у 2017 році стали переможцями  

ІІ(обласного)  етапу  Всеукраїнського спортивно-масового заходу  

«Олімпійське лелеченя» - «Olimpic move UA»  та посіли   ІІІ місце в ІІІ  етапі 

конкурсу. 

Загалом, секційною роботою у районі було охоплено 1323 учні (15%). 

 Також, на базі району впродовж року функціонувала філія Івано-

Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді, де працювало 9 гуртків у яких було задіяно 127 учнів закладів освіти. 

За результатами медичних оглядів до основної медичної групи у 2017 

році було віднесено 7462(86%) учні, до підготовчої – 829 (10%) учнів, до 

спеціальної –204 (2%) учні, звільнених учнів від занять фізичною культурою 

було - 164 (2%). 

 

Соціальний захист 

Впродовж  року здійснювався соціально-педагогічний супровід дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 

освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою 

попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм 

домашнього насильства над дітьми. 
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У 2017 році в закладах загальної середньої освіти району навчалися діти 

пільгових та соціально незахищених категорій, зокрема: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 58; 

- діти пів сироти – 235; 

- діти з особливими потребами – 158, з них 128 діти-інваліди; 

- діти, які потребують індивідуальної форми навчання –  49; 

- діти, які потребують інклюзивної форми навчання – 9; 

- діти з багатодітних сімей – 1632; 

- діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 186; 

- діти-переселенці – 6; 

- діти, батьки яких брали (беруть) участь в АТО  - 103; 

- діти одиноких матерів – 336 особи. 

З метою здійснення соціального захисту дітей з 2003 року функціонує 

програма «Турбота про дитину», відповідно до якої в 2017 році здійснено ряд 

заходів: 

- забезпечено шкільним приладдям 58 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування до Свята знань на суму 33 750 грн.; 

- забезпечено спортивною та шкільною формою 58 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на суму 42 465 грн.; 

- придбано 67 продуктових наборів до Великодніх свят дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на суму 35 500 грн.; 

- надано грошову допомогу 11-ти випускникам з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на суму 116 724 грн.; 

- проведено районне свято «Миколая зустрічаймо в цей святий 

величний час» для дітей з обмеженими можливостями, дітей-інвалідів та 

забезпечено учасників свята призами на суму 6 500 грн; 

- надано грошову допомогу 18 дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування після досягнення повноліття на суму 23 530 грн.; 

- в травні проведено районний фестиваль для дітей-інвалідів, дітей з 

обмеженими можливостями «Повір у себе» та вручено подарунки на суму 6 500 

грн.; 

- проведено районне свято «Ой хто, хто Миколая любить» для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час якого діти 

отримали солодкі подарунки на суму 9 750 грн. та  грошову допомогу на суму 

20 880 грн.; 

- організовано поїздку для 25 дітей пільгових та соціально 

незахищених категорій на перегляд благодійної вистави «Красуня і 

чудовисько»  Івано-Франківського музично-драматичного театру ім. І. Франка в 

рамках проекту «Єврокарпатська ініціатива», Міжнародного мистецького 

фестивалю Карпатського регіону «Карпатський простір». 

 

Підвіз учнів 
За межею пішохідної  доступності в 2017 н.р  у районі проживали та 

потребували перевезення - 1251 (100%) учень.  Забезпечені підвозом були - 

1164 (93%) вихованці сільської місцевості. 



13 
 

Підвіз виключно шкільними автобусами здійснювався для 1000 (80%) 

учнів. Іншими видами транспорту (приватними перевізниками, рейсовими 

автобусами) перевозилось 164 (13%) вихованці ЗЗСО. 

Не забезпечено підвозом було 87 (7%) учнів. З них: через відсутність 

рейсового транспорту (приватних підприємців) - 63 (5%) дітей;  через 

відсутність доріг -  24 (2%) учні. 

Загальна кількість шкільних автобусів, якими  здійснювався підвіз учнів 

становила -13.   

 

Харчування учнів 
У 2017 році в  Косівському районі харчування учнів було організовано в 

44 закладах освіти. 

Усіма видами харчування  було охоплено 6620 (78%) учнів 1-11 класів. З 

них 5728 (87%) дітей постійно харчувалися в шкільних їдальнях,  892 (13%) 

періодично. 

Безкоштовним харчуванням було забезпечено 1252 учні, з яких:  

53 (100%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

978 (100%) (1-11 кл.)  вихованців із сімей, які отримували допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»;   

5 (100%) учнів (1-11 кл.), які тимчасово зараховані до закладів загальної 

середньої освіти у зв’язку із внутрішнім переміщенням із зони ведення АТО;  

85 (100%) дітей (1-11 кл.), батьки яких були або є учасниками АТО; 

9 (100%) учнів, які перебували на інклюзивній формі навчання; 

14 (93%) дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС. 

 На організацію харчування учнів пільгових категорій у 2017 році 

районним бюджетом було виділено 4 693 000,00 (включно ЗДО, ЗЗСО, НВК). 

Вартість обіду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування становила – 19,00 грн./день, для дітей всіх інших пільгових 

категорій – 10,00 грн./день. 

Норми харчування виконувались у місті на 80% у сільській місцевості на 

75% (у зв’язку із зростанням цін на продукти харчування). 

У 2 ЗЗСО не було організоване харчування дітей за відсутності  

підприємців, бажаючих брати участь у тендерній процедурі відкритих торгів  із 

закупівлі послуг з організації гарячого харчування. Зокрема, Пістинь-

Царинській ЗОШ І ст. та  Бабинській ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Медичний супровід 
У закладах освіти району здійснювався медичний нагляд за учасниками 

освітнього процесу. Зокрема, медичні сестри наявні у штатах  3 - НВК «ЗНЗ І 

ст. – ДНЗ», 20 - ЗЗСО І-ІІІ ст.  

Медичними сестрами проводилась належна робота щодо контролю за 

дотриманням вимог санітарного законодавства під час  навчального процесу; 

протиепідемічних, санітарно-гігієнічних вимог; якістю продуктів харчування та 

фізіологічними нормами їх споживання; своєчасним проходження медичних 

оглядів працівниками та вихованцями закладів освіти.  Проведенням  заходів, 
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спрямованих на безпеку учнів, профілактику захворюваності на ГРВІ, кір; 

попередження спалахів кишкових інфекцій, харчових отруєнь, формування 

навичок здорового способу життя у дітей.  

У 23 закладах освіти функціонують медичні кабінети, наявні медичні 

куточки зі змінною інформацією.  

 ЗЗСО І-ІІ ст. у  яких відсутня посада медичної сестри, співпрацювали   з 

місцевими закладами охорони здоров’я: ФАПами та  амбулаторіями.  

 

Оздоровлення 
В 2017 році для дітей пільгових, талановитих та обдарованих категорій 

здійснювалося оздоровлення.  Так, на базі Лючанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ», Середньоберезівської, Старокосівської і Тюдівської ЗОШ І-ІІІ ст. з 05 по 

18 червня 2017 року функціонували табори праці і відпочинку (профільні, 

цілодобові) в яких оздоровилось 120 дітей пільгових категорій. Вартість 

харчування однієї дитини склала 37 грн. 

З 12 по 23 червня 2017 року працювали пришкільні англомовні табори з 

денним перебуванням «GoCamp» на базі Яблунівської та Яворівської ЗОШ І-ІІІ 

ст.  у  яких оздоровитись 140 дітей. 

З 29 травня по 4 червня 2017 року у закладах освіти району проводився 

Тиждень відпочинкового дозвілля, впродовж якого було охоплено 

організованим відпочинком  8320 школярів. Всього проведено 118 (60 – 

виїзних, 55 – піших ) походів, екскурсій, подорожей. 

 

207 дітей пільгових категорій отримали путівки для оздоровлення та 

відпочинку в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах. Зокрема,  ЛОК 

«Карпатські зорі» – 74 учні, ПЗОВ «Перлина Придністров`я» – 54 учні, ДЗСТ 

ЛОК «Верховина» – 30 учнів, ДПУ «МДЦ Артек» – 25 учнів, ДПУ УДЦ 

«Молода Гвардія» – 20 учнів, ДОТ «ім. Гагаріна» м. Скадовськ – 4 учні. 

З 29 травня по 4 червня 2017 року проведено Тиждень відпочинкового 

дозвілля, впродовж якого було охоплено організованим відпочинком  8320 

школярів. Всього проведено 118 (60 – виїзних, 55 – піших ) походів, екскурсій, 

подорожей. 

Матеріально-технічна база 
За рахунок освітньої субвенції у 2017 році проведено поточний ремонт 

приміщень на суму 368,9 тис. грн. у 13 закладах освіти в тому числі придбання і 

заміна котла у Шешорському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» і Баня-Березівській ЗОШ 

І-ІІ ст. 

За рахунок коштів державного бюджету в 2017 році було виконано робіт 

на загальну суму 1346,3 тис. грн. в тому числі: капітальний ремонт даху 

Косівського НВК «ЗОШ І ст. – гімназія – інтернат», будівництво очисних 

споруд Кутського ДНЗ та капітальний ремонт приміщення Стопчатівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Крім того за рахунок державного бюджету велося будівництво 

спортивного залу з переходом Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 та проводилася 

реконструкція плавального басейну Рожнівського НВК «Гуцульщина» ім. 

Ф.Погребенника НаУКМА. 
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За рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році виконано робіт на суму 

6465,1 тис. грн. в тому числі: капітальний ремонт фасаду Рибненської ЗОШ І-ІІ 

ст., Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст., Косівського НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»; заміна 

вікон у Річківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Косівській № 1, Хімчинській, 

Яворівській ЗОШ І-ІІІ ст., Черганівській ЗОШ І-ІІ ст., ремонт покрівлі у 

Косівській №1, Хімчинській, Кобаківській ЗОШ І-ІІІ ст.; капітальний ремонт 

дошкільного навчального закладу «Покутянка»; ремонт внутрішніх туалетів у 

Яворівській ЗОШ І-ІІІ ст.; реконструкція системи опалення у 

Малорожинському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». 

За рахунок коштів районного бюджету у 2017 році виконано робіт на 

суму 784,7 тис. грн. в тому числі будівництво Бабинської ЗОШ І-ІІ ст. 

За рахунок коштів виділених сільськими радами, всього 488,5 тис. грн., 

здійснено заміну вікон у Вербовецькій ЗОШ І-ІІ ст., Старокосівській ЗОШ І-ІІІ 

ст., капітальний ремонт даху Смоднянського НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ», 

капітальний ремонт приміщення Шешорської ЗОШ І-ІІ ст. 

Крім того, для виконання поточних ремонтів та придбання обладнання 

залучено 965,4 тис. грн. батьківських коштів та 224,8 тис. грн. спонсорських 

коштів. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

РАЙОНУ НА 2018 РІК 

 

1. Створити цілісну систему управління освітою, забезпечити якісний 

рівень контрольно-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог, 

вжити заходів щодо впровадження інноваційних моделей управління 

освітою. 

2. Сприяти дотриманню вимог Концепції Нової української школи до 

організації навчально-виховного процесу в закладах освіти. 

3. Провести необхідні організаційно-педагогічні заходи для науково-

методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до 

упровадження нових Державних стандартів початкової освіти. 

4. Забезпечити доступність дошкільної, загальної середньої та позашкільної  

освіти шляхом збереження та оптимізації мережі закладів освіти. 

5. Здійснити належну підготовку дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів до нового навчального року. 

6. Стимулювати впровадження інклюзивного навчання у навчальних 

закладах різних типів, забезпечити безперешкодний доступ дітей з 

особливими освітніми потребами до будівель і приміщень. 

7. Формувати готовність педагогічних працівників до роботи в 

інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного 

зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої 

діяльності, участі в інноваційних проектах  та оволодіння методами й 

прийомами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 
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8. Спрямувати діяльність методичних служб закладів освіти на реалізацію 

Концепції Нової української школи. 

9. Забезпечити організаційно-методичний супровід формування 

управлінської компетентності новопризначених керівників закладів 

освіти. 

10. Забезпечити необхідний соціальний захист педагогів, свободу вибору 

педагогічними працівниками форм власного професійного 

вдосконалення, стимулювання їхнього творчого зростання. 

11. Забезпечити організаційно-методичний супровід учнівських олімпіад, 

конкурсів наукових та дослідницьких робіт, інших конкурсів та турнірів 

різних рівнів та напрямків, спрямованих підвищенню якості роботи із 

талановитими та обдарованими учнями. 

12. Забезпечити дотримання основних аспектів організації виховної роботи, 

зазначених у  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді й Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2016-2020 рр. 

13. Активізувати функціонування освітніх порталів, педагогічних 

віртуальних мереж, продовжити створення та регулярне оновлення сайтів 

закладів дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти. 

14. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної 

орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного 

навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно 

до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей. 

15. Сприяти розвитку навчально-виховної бази кабінетів практичної 

спрямованості (фізики, хімії, біології, математики) з метою формування 

ключових компетентностей учнів. 

16. Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, 

збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих 

надбань українського народу, його культурних і національних традицій. 

Сприяти активному залученню до патріотичного виховання дітей та 

молоді учасників бойових дій на сході України, громадян, які виявляють 

активну державно-патріотичну позицію. 

17. Здійснювати контроль за впровадженням у закладах освіти превентивних 

програм та проектів, рекомендованих МОН України. Налагодити 

міжвідомчу взаємодію щодо проведення  профілактичної роботи з питань 

запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній 

залежності дітей. 

18. Забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів розвитку шкільних 

психологічних служб. 

19. Сприяти зміцненню матеріально-технічної  та організаційно-методичної 

бази закладів освіти. 

20. Активізувати партнерську діяльність з органами батьківської 

громадськості та учнівського самоврядування.  
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ  

 

3.1. Режим роботи: 

Початок роботи 8.00 

Перерва на обід 12.00-13.00 

Кінець роботи 17.15 (п’ятниця – 16.00) 

 

3.2. Графік прийому відвідувачів апарату відділу освіти 

№ 

з/п 

Прізвище, імʼя, 

по батькові 

Дні та години 

особистого прийому 

Номер 

телефону 

Місце 

проведення 

 
Примітка 

1. 

Козьменчук 

Володимир 

Ярославович 

кожний  

понеділок  

з 13.00 до 17.00 год. 

24784 

кабінет 

начальника 

відділу освіти  

 

2. 

Лаврук 

Володимир 

Володимирович 

кожна  

середа 

з 13.00 до 17.00 год. 

21971 

кабінет 

головного 

спеціаліста 

кадрові 

питання  

3. 

Панчак 

Вікторія 

Іванівна 

кожний  

четвер 

з 13.00 до 17.00 год. 

21283 

кабінет 

головного 

спеціаліста 

управлінс

ькі 

питання 

4. 

Угляр 

Руслана 

Петрівна 

кожний 

 вівторок 

з 13.00 до 17.00 год. 

21971 

кабінет 

головного 

спеціаліста 

охорона 

дитинства 

 

3.3. Розподіл координації навчальних дисциплін та напрямків 

діяльності між працівниками районного методичного кабінету 
№ 

з/п 

Прізвище, імʼя, 

по батькові 
Посада Предмет 

Номер 

телефону 

1. 
Лесевич Оксана 

Дмитрівна 

завідувач 

РМК 

 
24791 

2. 
Гнатків  

Стефанія Дмитрівна 
методист 

Образотворче мистецтво, 

художня культура 
24791 

Музичне мистецтво, мистецтво 

Основи християнської етики 

3. 
Григорук 

Аделя Григорівна 
методист 

Історія 

24791 
Правознавство 

Гуцульщинознавство 

Випуск «Освітянського вісника» 

4. 
Данилюк  

Віталія Богданівна 
методист 

Координація діяльності 

соціально-психологічної  служби 

24791 
Координація асистентів вчителя, 

вчителів індивідуального 

навчання дітей із особливими 

освітніми потребами 

Фізична культура 

5. Дійчук Ігор Іванович методист 

Інформатика 

24791 
ІСУО, МБД 

Математика 

Охорона праці 
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Олімпіади, МАН 

Адміністрування сайту РМК 

6. 
Михайлюк  

Любов Миколаївна 
методист 

Початкова освіта 
24791 

ГПД 

7. 
Сенчук  

Лариса Ярославівна 
методист 

Дошкільна освіта та виховання 
24791 

8. 
Ставчанська 

Олександра Петрівна 
методист 

Виховна робота 

24791 Фізика 

Астрономія 

9. 
Ткачук  

Мирослав Михайлович 
методист 

Шкільні бібліотеки, забезпечення 

підручниками, преса 

24791 Основи здоров’я 

«Захист Вітчизни» 

Цивільний захист 

10. 
Ткачук  

Оксана Михайлівна 
методист 

Українська мова та література 
24791 

Зарубіжна література 

11. 
Цикаляк  

Світлана Петрівна 
методист 

Іноземна філологія 

24791 ЗНО 

Міжнародна співпраця 

12. 
Шнайдер  

Вікторія Єгорівна 
методист 

Трудове навчання, технології 

24791 

Хімія 

Біологія  

Природознавство 

Географія 

Економіка 

13. 
Атаманюк 

Ірина Дмитрівна 
секретар Діловодство РМК 24791 

 

3.4.Оперативні наради 
№ 

з/п 
Вид діяльності День тижня 

Час 

проведення 
Відповідальний 

1. 
Оперативні наради у начальника 

відділу освіти 
Понеділок 10.30-12.00 Козьменчук В.Я. 

2. 
Оперативні наради  методистів 

методкабінету відділу освіти 
Понеділок 13.00-14.30 Лесевич О.Д. 

 

ІV. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ   
Захід Відповідальний Термін виконання 

Звіт керівників навчальних закладів Козьменчук В.Я. Травень - червень 

Колегія відділу освіти 

райдержадміністрації 
Козьменчук В.Я. Щоквартально 

Нарада керівників закладів освіти 

району 

Козьменчук В.Я., 

Лаврук В.В., 

Панчак В.І., 

Угляр Р.П. 

Остання середа 

кожного місяця 

Засідання ради методкабінету Лесевич О.Д. 
11 січня, 26 квітня, 

28 вересня, 21 грудня, 

ПДС  керівників закладів освіти Лесевич О.Д. Квітень, листопад,  лютий 

ПДС  заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 
Лесевич О.Д. 

Березень, жовтень, 

грудень 

ПДС заступників директорів з виховної 

роботи 
Ставчанська О.П. 

Лютий,  травень, 

вересень, грудень 
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МО керівників закладів дошкільної 

освіти 
Сенчук Л.Я. Щоквартально 

МО вчителів-логопедів Панчак В.І. Січень, квітень, жовтень 

Засідання творчої групи практичних 

психологів 
Данилюк В.Б. 

Січень, лютий, квітень, 

травень, жовтень 

ПДС практичних психологів Данилюк В.Б. Квітень, грудень 

ПДС соціальних педагогів Данилюк В.Б. Лютий, листопад 

Інтервізійна група педагогів 

корекційних годин 

Панчак В.І., 

Данилюк В.Б. 
Січень, травень, жовтень 

ПДС голів МШМО 
Методисти РМК, 

голови ШМО 

29 січня - 02 лютого, 

16-20  квітня, 

18-22 вересня, 

13-17 листопада 

Засідання МШМО 
Методисти РМК, 

голови ШМО 

12-17 лютого, 

23-27 квітня, 

02-06 жовтня, 

27  листопада – 01 грудня 

 

V. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СЕСІЇ 

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ В ЧАСТИНІ РОЗВИТКУ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ  
Місяць 

проведення  

Тема Відповідальний 

Січень 

Про закріплення території обслуговування за ЗЗСО Угляр Р.П. 

Про виконання державних нормативних актів щодо 

організації гарячого харчування в закладах освіти району 

в 2018 році 

Панчак В.І. 

Про встановлення вартості харчування дітей та розміру 

батьківської плати в закладах дошкільної освіти, 

дошкільних групах НВК району на 2018 рік 
Сенчук Л.Я. 

Березень 
Про підсумки виконання плану роботи відділу освіти за 

2017 рік та про план роботи на 2018 рік 

Лаврук В.В., 

Панчак В.І.,  

Угляр Р.П., 

Лесевич О.Д. 

Квітень Про призначення уповноважених з обліку дітей Угляр Р.П. 

Серпень 
Про підсумки 2017-2018 навчального року та хід 

підготовки до нового 2018-2019 навчального року 

Лаврук В.В., 

Панчак В.І., 

Угляр Р.П., 

Лесевич О.Д., 

Кулешір В.В., 

Марчук В.М., 

Данилишин В.В. 

Вересень 
 

Про затвердження фактичної мережі закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

на 2018-2019 навчальний рік 
Панчак В.І. 

Про звільнення від батьківської плати за харчування 

учнів Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. , Косівського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ст.-гімназія-інтернат» 

Панчак В.І. 

Жовтень 
Про стан підготовки закладів освіти до опалювального 

сезону 

Козьменчук 

В.Я., 

Данилишин В.В. 
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VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

6.1. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття 

загальної  середньої освіти 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Організувати надходження даних 

про учнів закладів освіти, які не 

приступили до навчання 

до 05.09.2018 

до 15.01.2019 
Угляр Р.П. 

 

2. Узагальнити звіт за формою 1-

ЗСО 
до 01.12.2019 Панчак В.І. 

 

3. Упорядкування матеріалів з 

обліку продовження навчання 

(працевлаштування) випускників 

9,11-х класів 

жовтень Угляр Р.П. 

 

4. Організувати навчання учнів за 

індивідуальною, інклюзивною, 

екстернатною формами навчання 

до 01.03.2018 

до 05.09.2018 

Панчак В.І., 

Лаврук В.В. 

 

5. Забезпечити формування бази 

даних для виготовлення 

документів про освіту 

до 15.03.2018 

до 01.10.2018 
Угляр Р.П. 

 

6. Здійснити контроль за набором 

учнів до 1-х, 10-х класів 

червень-

вересень 
Панчак В.І. 

 

7. Забезпечити організацію 

проведення ДПА учнів в 4,9,11 

класах 

травень-

червень 

Панчак В.І., 

Цикаляк С.П. 

 

8. Забезпечити контроль за: 

нагородженням учнів золотою, 

срібною медалями, похвальними 

листами, грамотами 

травень-

червень 
Угляр Р.П. 

 

ЗНО – 2018 р. 

1. Довести до відома керівників ЗО, 

вчителів нормативні документи 

щодо проведення ЗНО-2018 

січень- 

лютий 

Панчак В.І., 

Цикаляк С.П. 

 

2. Проаналізувати рівень 

навчальних досягнень учнів за 

результатами ЗНО з української 

мови, математики, історії 

України 

серпень 
Панчак В.І., 

Цикаляк С.П. 

 

 

6.2. Колегії відділу освіти 
Місяць 

проведен

ня 

Питання, що розглядаються 
Відпові-

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

І квартал 

Про організацію роботи із забезпечення 

фінансової, кадрової, організаційної 

самостійності та інформаційної відкритості 

закладів освіти 

Козьменчук 

В.Я. 
 

Про виконання колективної угоди між 

відділом освіти райдержадміністрації та 
Бович С.О.  
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районною організацією профспілки 

працівників освіти і науки України 

Про організацію правовиховної роботи, 

профілактики правопорушень серед учнівської 

молоді та здійснення соціального супроводу 

дітей із сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах 

Угляр Р.П. 

 

Виконання рішень попередньої колегії Панчак В.І. 

ІІ квартал 

Про підсумки організації методичної роботи в 

навчальних закладах району у 2017/2018 н.р. Лесевич О.Д. 
 

Про дотримання норм трудового 

законодавства в закладах освіти 
Лаврук В.В 

 

Про підсумки організації харчування  в ЗЗСО 

району 
Панчак В.І. 

 

Виконання рішень попередньої колегії Панчак В.І.  

ІІІ 

квартал 

Аналіз результатів участі випускників у 

зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 р. 
Цикаляк С.П. 

 

Соціальний захист дітей пільгових та 

соціально незахищених категорій у ЗЗСО 

району 

Угляр Р.П. 

 

Про стан організації інклюзивної форми 

навчання учнів з особливими освітніми 

потребами в ЗЗСО району 

Панчак В.І. 

 

Виконання рішень попередньої колегії Панчак В.І.  

ІVквартал 

Про виконання бюджету 2018 року. 

Виконання керівниками освітніх закладів 

району листа МОН України від 08.11.2017р. 

№1/9-604 щодо окремих питань Закону 

України «Про освіту» щодо оприлюднення на 

веб-сайтах кошторисів та фінансових звітів 

про надходження та використання закладом 

всіх отриманих коштів. 

Козьменчук 

В.Я. 

 

Про умови створення освітнього середовища 

для учнів 1-х класів ЗЗСО району  відповідно 

до Концепції Нової української школи  

Михайлюк 

Л.М. 

 

Про організацію роботи зі зверненнями 

громадян у 2018 року 
Лаврук В.В. 

 

Виконання рішень попередньої колегії Панчак В.І.  

 

 6.3. Наради керівників закладів освіти 

№ 

з/п Питання для розгляду Доповідач 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень  

1. 

Формування кошторисних видатків закладів освіти 

району на 2018 рік. 

Заходи з економії коштів у 2017 році та планування 

заходів економії на 2018 рік 

Козьменчук 

В.Я. 
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2. 
Про затвердження плану роботи відділу освіти 

райдержадміністрації на 2018 рік 

Козьменчук 

В.Я. 

 

3. 
Про виконання керівниками закладів освіти району 

вимог Закону  України «Про запобігання корупції» 
Лаврук В.В. 

 

4. 
Про впровадження нових Типових навчальних 

планів для 10-11 класів ЗЗСО в 2018-2019 н.р 
Панчак В.І. 

 

5. Про організацію харчування учнів у ЗЗСО району. Панчак В.І.  

6. 

Про організацію та проведення районного конкурсу 

на кращий проект опорного закладу освіти у 2018 

році 

Панчак В.І. 
 

7. 
Про формування нового освітнього середовища для 

учнів 1 класу в ЗЗСО району 

Михайлюк 

Л.М. 
 

Лютий  

1.  
Про план  роботи відділу освіти 

райдержадміністрації на 2018 рік 
Панчак В.І. 

 

2.  

Формування кошторисних видатків закладів освіти 

на 2018 рік. Заходи з економії коштів у 2017 році та 

планування заходів економії на 2018 рік 

Кулешір В.В. 

 

3.  
Протипожежна безпека в закладах освіти району Козьменчук 

В.Я. 

 

4.  

Про нові Типові навчальні плани для 10-11 класів 

закладів загальної середньої освіти, затверджені 

Наказом МОН України від 24.11.2017 року №1541 

«Про внесення змін до наказу МОН України від 

11.07.2017 №995». 

Панчак В.І., 

Шнайдер В.Є. 

 

5.  
Про виконання керівниками закладів освіти району 

вимог Закону  України «Про запобігання корупції» 
Панчак В.І. 

 

6.  
Про організацію харчування учнів пільгових 

категорій у закладах освіти району. 
Панчак В.І. 

 

7.  
Про формування нового освітнього середовища для 

учнів 1 класу в ЗЗСО району 

Михайлюк 

Л.М. 

 

Березень  

1.  
Про роботу громадських інспекторів з охорони 

дитинства у ЗЗСО району 
Угляр Р.П. 

 

2.  
Про підготовку та проведення засідань шкільних 

атестаційних комісій 
Лаврук В.В. 

 

3.  Про підготовку до проведення пробного ЗНО Цикаляк С.П.  

Квітень  

1.  
Про порядок організованого закінчення 2017/2018 

навчального року  

Козьменчук 

В.Я. 

 

2.  
Про завершення опалювального сезону Козьменчук 

В.Я. 

 

3.  Державна підсумкова атестація Лаврук В.В.  

4.  

Про подальше працевлаштування (навчання) 

випускників з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та дітей інвалідів 

Угляр Р.П. 

 

Травень  

1.  

Про формування робочих навчальних планів ЗЗСО 

на 2018/2019 н.р. Про організацію профільного 

навчання у 2018/2019 н.р. 

Панчак В.В. 

 

2.  Організація ДПА у ЗЗСО району Панчак В.І.  

3.  Про видачу документів про освіту Угляр Р.П.  
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4.  

Про підсумки моніторингу  участі учнів в ІІ та ІІІ 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів, турнірах, конкурсах 

Лесевич О.Д. 

 

5.  Про функціонування сайтів навчальних закладів Дійчук І.І.  

Червень  

1.  
Про звітування керівників закладів освіти перед 

громадськістю 

Козьменчук 

В.Я. 

 

2.  Формування планової мережі на 2018/2019 н.р. Панчак В.І.  

3.  Підсумки літнього оздоровлення Угляр Р.П.  

Серпень  

1.  
Про підсумки проведення огляду готовності закладів 

освіти  до 2018/2019 н. р. 

Козьменчук 

В.Я. 

 

2.  
Про організацію методичної роботи у ЗЗСО району 

в 2018/2019 н.р. 
Лесевич О.Д. 

 

3.  

Про організацію профілактичної роботи навчальних 

закладів щодо запобігання дитячому травматизму та 

збереження здоров’я дітей упродовж 2018/2019 н.р. 

Дійчук І.І. 

 

4.  
Про організацію харчування та підвозу учнів у 

2018/2019 н.р. 
Панчак В.І. 

 

5.  Про роботу сайтів закладів освіти Дійчук І.І.  

Вересень  

1.  
Про формування мережі закладів освіти на 

2018/2019 н.р. Звіт ЗНЗ -1 
Панчак В.І. 

 

2.  Формування статистичних звітів РВК-76, 83-РВК Лаврук В.В.  

3.  
Фінансово-господарська діяльність закладів освіти 

району 

Козьменчук 

В.Я. 

 

4.  
Про організацію індивідуального та інклюзивного  

навчання учнів у 2018/2019 н.р. 
Панчак В.І.  

5.  Організація харчування учнів пільгових категорій Панчак В.І.  

Жовтень  

1. 
Про підготовку закладів освіти району до роботи в 

осінньо-зимовий період 

Козьменчук 

В.Я. 

 

2. 

Перспективний план атестації керівників, їх 

заступників, педагогічних працівників закладів 

освіти у 2018/2019 н.р. 

Лаврук В.В. 

 

3. Формування статистичних звітів Д-5, Д-4, Д-9 Лаврук В.В.  

4. Облік дітей і підлітків шкільного віку Угляр Р.П.  

3. Про функціонування сайтів закладів освіти району Дійчук І.І.  

Листопад  

1.  
Про організацію проведення районних спортивних 

ігор, змагань 

Козьменчук 

В.Я. 

 

2.     

Грудень  

1.  

Про дотримання вимог БЖ та охорони праці під час 

проведення новорічних, різдвяних свят у закладах 

освіти та в канікулярний період 

Козьменчук 

В.Я. 

 

2.  

Про підсумки профілактичної роботи відділу освіти 

та закладів освіти району щодо запобігання 

дитячому травматизму та збереження здоров’я дітей 

упродовж 2018 р. 

Дійчук І.І. 

 

3.  
Про плани роботи закладів освіти  під час зимових 

канікул 
Лаврук В.В. 
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VII.УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 

 

7.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
 

№ 

з/п 

 

Рівень 

управління 

освітою 

Термін 

надання 

інформації 

Інструмента

рій 

Управлінське 

рішення, 

висновки 

Відповідал

ьний 

1. 

Облік дітей і підлітків 

шкільного віку та 

залучення їх до 

навчання, здобуття 

повної загальної 

середньої освіти дітьми 

і підлітками шкільного 

віку 

До 

10.09, 

15.01 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Оперативне 

реагування 
Угляр Р.П. 

2. 

Подальше навчання 

випускників 9-их 

класів та подальше 

навчання і 

працевлаштування 

випускників 11-их 

класів 

До 

15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА  

Угляр Р.П. 

3. 

Звіт про кількість дітей 

шкільного віку РВК-77 До 

20.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА  

Угляр Р.П. 

4. 

Охоплення учнів 

профільним навчанням До 

15.09 

Форма 

№ЗНЗ-1 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

5. 

Інформація про 

працевлаштування 

випускників 11 класів 

денних шкіл 

До 

15.09, 

15.01 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

6. 

Інформація щодо 

охоплення дітей 

навчанням, які прибули 

з АР Крим та 

тимчасово-окупованої 

території і районів 

проведення АТО 

До 

15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

7. 

Розподіл за регіонами 

випускників 9-х класів, 

які одержали базову 

загальну середню 

освіту і продовжують 

навчання для здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

До 

01.12 

Форма 

ЗСО-1 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

8. 
Інформація про дітей 

сиріт та дітей 

До 

10.09 

Форми-

запити 

Інформація 

департаменту 
Угляр Р.П. 
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позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей-

інвалідів 

відділу 

освіти 

освіти і науки 

ОДА 

9. 

Організація 

індивідуальної форми 

навчання 

До 

01.10, 

01.02 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

10. 

Мережа ЗЗСО з 

інклюзивним 

навчанням. Інформація 

про заклади освіти у 

яких запроваджено 

інклюзивне навчання 

До 

15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

11. 

Інформація про 

структуру навчального 

року 

До 

15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

12. 

Інформація про прийом 

учнів до 1-х класів 
До 

15.08, 

01.10 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

13. 

Організація 

екстернатної форми 

навчання 

До 

15.03 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Нормативність 

зарахування 

екстернів 

Лаврук 

В.В. 

14. 

Звіт про отримання 

документів про освіту 

екстернами 

До 

01.07 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

15. 

Списки учнів ЗЗСО, які 

претендують на 

нагородження 

золотими і срібними 

медалями 

До 

01.02 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

16. 

Замовлення на 

виготовлення 

документів про освіту 

До 

01.12 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

17. 

Звіт про використання 

бланків документів про 

освіту 

До 

01.07 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

18. 

Узагальнена 

інформація про 

проведення ДПА учнів 

9-х, 11-х класів ЗНЗ 

Травень  

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

19. 

Інформація про 

проведення свята Дня 

знань у закладах освіти 
Травень 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

20. 
Інформація про 

проведення свята 
Травень 

Форми-

запити 

Інформація 

департаменту 
Панчак В.І. 
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«Останній дзвоник» у 

закладах освіти 

відділу 

освіти 

освіти і науки 

ОДА 

21. 

Інформація про 

проведення випускних 

вечорів у закладах 

освіти району 

Травень 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І 

22. 

Інформація про 

охоплення дітей 

шкільного віку 

позашкільною освітою 

До 25.12 
Форми - 

№ ПЗ - 1 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак 

В.І., 

Ставчансь 

ка О.П. 

23. 

Інформація про 

охоплення учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

гуртковою роботою 

До 20.09 

До 20.02 

Форми-

запити 

відділу 

освіти, 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак 

В.І., 

Ставчансь 

ка О.П. 

24. 

Стан організації 

харчування учнів 

До 

15.09, 

15.01 

 

Форми-

запити 

відділу 

освіти, 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

25. 

Організація харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок аварії на 

ЧАС, та поліпшення 

матеріально-технічної 

бази харчоблоків 

До 

25.09, 

25.12, 

25.03, 

25.06 

 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

26. 

Інформація про роботу 

щодо профілактики 

злочинності 

До 25.08 

До 10.01 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

27. 

Звіт з організації 

дошкільного виховання 
До 

05.09, 

05.01 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Оперативне 

реагування 

Сенчук 

Л.Я. 

28. 

Охоплення 

дошкільною освітою та 

навчанням дітей, 

батьки яких є 

учасниками АТО 

До 

15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Оперативне 

реагування 

Сенчук 

Л.Я. 

29. 

Охоплення 

дошкільною освітою 

дітей, які прибули з АР 

Крим та тимчасово-

окупованої території і 
районів проведення 

АТО 

До 

15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Оперативне 

реагування 

Сенчук 

Л.Я. 

30. 

Інформація про 

кількість медичних 

сестер у ЗЗСО та 

потребу в проходженні 

курсової підготовки 

До 10.01 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

31. 

Інформація про 

кількість учнів, що 

пройшли черговий 

Щоквартал

ьно 

Форми-

запити 

відділу 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

Панчак В.І. 
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медичний огляд освіти ОДА 

32. 

Статистичні дані про 

стан злочинності та 

правопорушень серед 

неповнолітніх 

Щоквартал

ьно  

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

33. 

Інформація про дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

бажають продовжити 

навчання у ПТНЗ 

До 15.09 

До 20.06 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

34. 

Інформація про дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

бажають продовжити 

навчання у ВНЗ І-ІУ 

рівень акредитації 

До 15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Угляр Р.П. 

35. 

Стан підвозу учасників 

навчально-виховного 

процесу 

До 

15.09, 

15.01 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

36. 

Стан виконання 

програми «Шкільний 

автобус» 

До 

15.09 

Форми-

запити 

відділу 

освіти 

Інформація 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

Панчак В.І. 

 

7.2. Організаційно-масова робота 
Термін 

проведення 
Захід Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Січень 

Участь учнів в ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнських предметних олімпіад 

із базових предметів. 

Дійчук І.І.  

Розколяда 2018 року. Ставчанська О.П.  

Засідання ради старшокласників. Ставчанська О.П.  

Участь учнів у різдвяних святах. Ставчанська О.П.  

Лютий 

Участь учнів в обласному етапі 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів т/в 

МАН. 

Дійчук І.І.  

Участь учнів району у заходах, 

присвячених вшануванню учасників 

бойових дій. 

Ставчанська О.П.  

Березень 

Екологічна акція  “За чисте довкілля”. Ставчанська О.П.  

Участь учнів у змаганнях 

“Олімпійське лелеченя” 
Данилюк В.Б.  

Квітень 

Участь закладів освіти району у 

благодійних акціях. 
Ставчанська О.П.  

Участь учнів у районних змаганнях 

«Старти надій». 
Данилюк В.Б.  

Участь учнів у районних змаганнях Данилюк В.Б.  
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«Козацький гарт». 

День памʼяті Чорнобильської трагедії. Ставчанська О.П.  

Регіональний зліт обдарованої 

учнівської молоді Гуцульщини. 
Дійчук І.І.  

 

Травень 

Урочисті заходи, присвячені Дню 

Матері. 
Ставчанська О.П.  

Участь учнів у заходах, присвячених 

Дню Перемоги, вшанування пам’яті 

жертв війни. 

Ставчанська О.П.  

Польові збори для юнаків 10-х класів. Ткачук М.М.  

Свято останнього дзвоника. Панчак В.І.  

Державна підсумкова атестація у 9, 11- 

х класах. 
Панчак В.І.  

Урочисті заходи з нагоди закінчення 

навчальних закладів випускниками 9-

х, 11-х класів. 

Панчак В.І.  

Червень 

Свято до Дня захисту дітей. Угляр Р.С.  

Заходи до Дня Конституції. Лаврук В.В.  

Зовнішнє незалежне оцінювання. Цикаляк С.П.  

Серпень 

Конференція педагогічних працівників 

закладів освіти. 
Козьменчук В.Я.  

Заходи до Дня Державного Прапора 

України. 
Козьменчук В.Я.  

Заходи до 27 річниці  незалежності 

України. 
Козьменчук В.Я.  

Огляд готовності навчальних закладів 

до нового навчального року. 

Козьменчук В.Я., 

Панчак В.І. 
 

Вересень 

Урочисті заходи, присвячені Дню 

знань. 
Козьменчук В.Я.  

Участь учнів у заходах, присвячених 

Дню фізичної культури і спорту. 

Козьменчук В.Я., 

Данилюк В.Б. 
 

Участь учнів у заходах до 

Всесвітнього дня туризму. 
Козьменчук В.Я.   

Районний екологічний фестиваль 

«Гірська веселка» 
Козьменчук В.Я.   

Жовтень 

Урочисті заходи до Дня працівників 

освіти. 

Козьменчук В.Я., 

Ставчанська О.П. 
 

Відзначення Дня захисника України. Ставчанська О.П.  

Участь учнів у районних спортивних 

змаганнях. 

Козьменчук В.Я., 

Данилюк В.Б. 
 

Листопад 

Участь учнів 3-11 класів у районному 

етапі Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П.Яцика. 

Лесевич О.Д., 

Ткачук О.М. 
 

Участь учнів у заходах, присвячених 

вшануванню пам’яті жертв 

Голодомору та політичних репресій. 

Козьменчук В.Я.  

Відзначення Дня Гідності та Свободи. Козьменчук В.Я.  

 

 

 

Грудень 
 

Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад із базових дисциплін. 
Лесевич О.Д.  

Участь учнів у ІІ (обласному) етапі 

мовного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені  

Т.Г. Шевченка. 

Лесевич О.Д.  
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Участь учнів району у заходах до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 
Угляр Р.П.  

Заходи до Дня Святого Миколая, 

новорічних свят. 
Угляр Р.П.  

І етап обласного конкурсу на кращу 

організацію правовиховної роботи. 
Ставчанська О.П.  

Районний фестиваль «Новорічно-

різдвяна іграшка». 
Ставчанська О.П.  

Всеукраїнська акція «Стоп, 

насильство!» 
Угляр Р.П.  

 

7.3. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій 

 

№ 

   з/п 

Напрямки 

діяльності 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відпові

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Організаційна 

діяльність 

Внести корективи до 

інформаційного банку даних 

про дітей пільгового 

контингенту. 

 

Вересень, 

Січень 

Угляр 

Р.П. 

 

Спільно з заступниками 

директорів шкіл забезпечити: 

своєчасне виявлення й 

постановку на облік дітей, які 

належать до різних пільгових 

категорій;  

охоплення дітей пільгових 

категорій шкільного віку 

організованими формами 

відпочинку й оздоровлення; 

охоплення дітей пільгових 

категорій шкільного віку 

гарячим харчуванням. 

 

Червень 

 

Угляр 

Р.П. 

 

2. 

Поліпшення 

умов життя й 

виховання 

дітей, які 

перебувають в 

особливо 

складних і 

надзвичайних 

умовах 

Організувати участь дітей 

пільгових категорій у 

Новорічних та Різдвяних 

районних заходах  

 

Січень 

 

Угляр 

Р.П. 

 

Організувати участь дітей 

пільгових категорій у Дні 

захисту дітей. 

Червень 
Угляр 

Р.П. 

 

3 Експертна 

діяльність 

Здійснити контроль за 

залученням дітей пільгового 

контингенту до занять у 

гуртках, секціях 

 

Вересень 

 

Угляр 

Р.П. 

 

Здійснити контроль за 

роботою закладів освіти щодо 

соціального захисту дітей 

пільгового контингенту. 

Впродовж 

року 

Угляр 

Р.П. 
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7.4. Супровід дітей з особливими освітніми потребами 

№ 

з/п 

Напрямки 

діяльності 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповід

альні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Діагностична 

робота 

Організувати 
виявлення дітей з 

особливими потребами для 

подальшого їх направлення в 

ІРЦ. 

Березень 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

 

2. 

Методичний 
супровід 

роботи 
учасників 
навчального 
процесу 

Організувати 
консультативно-методичну 

допомогу батькам, 

педагогам, працівникам 

соціально-психологічних 

служб з питань виховання, 

навчання, лікування дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 
Надати закладам освіти 

району необхідні методичні 

матеріали для повноцінного 

навчання та виховання дітей 

з обмеженими 

можливостями. 

Впродовж 
року 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

 

3. 

Консультатив

на 
допомога 
учасникам 
навчального 
процесу 

Консультативно-методична 

допомога батькам (особам, 

які їх замінюють), педагогам, 

які займаються 

індивідуальним та 

інклюзивним навчанням 

дітей з особливими 

потребами, з питань 

виховання та навчання дітей 

з відхиленнями у розвитку. 

Впродовж 
року 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

 

Методична допомога 

керівникам закладів освіти з 

питань організації і 

планування індивідуальної, 

інклюзивної форм навчання. 

Впродовж 
року 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

 

4. 

Індивідуально

-корекційна 

робота з 

дітьми 

Надання індивідуально-

корекційної допомоги дітям з 

особливими потребами. 

Впродовж 
року 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

 

Проводити індивідуальну 

діагностику особливостей 

психофізичного розвитку 

дітей. 

Впродовж 
року 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

 

5. 

Психолого- 
педагогічна 
освіта 

Організувати 

роз’яснювальну роботу серед 

учасників освітнього процесу 

про можливості  ІРЦ з 

питань навчання, виховання, 

соціальної адаптації та 

Впродовж 
року 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 
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інтеграції у суспільне життя 

дітей, які мають тяжкі 

порушення психофізичного 

розвитку і не охоплені 

спеціальним навчанням в 

районі. 
6. 

Експертно- 
аналітична 
діяльність 

Вивчити стан виконання 

закладами освіти 

рекомендацій лікувально-

контрольної комісії. 

Березень-

травень 

Панчак 

В.І., 

Данилюк 

В.Б. 

 

 

7.5. Робота з персоналом 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Підготовка наказів з кадрових питань, 

контрактів та додаткових угод 
Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

2.  Організація проведення конкурсу на 

посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти 

За 

потребою 
Лаврук В.В. 

 

3.  Підготовка штатних розписів відділу 

освіти райдержадміністрації, 

структурних підрозділів та переліків змін 

до них 

січень Лаврук В.В. 

 

4.  Підготовка Правил внутрішнього 

службового та внутрішнього трудового 

розпорядку, розподілу функціональних 

обов’язків між працівниками відділу 

освіти 

січень Лаврук В.В. 

 

5.  Підготовка та зберігання посадових та 

робочих інструкцій працівників відділу 

освіти, керівників закладів освіти 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

6.  Складання графіків відпусток 

працівників відділу освіти та керівників 

закладів освіти; 

До 05.01 Лаврук В.В. 

 

7.  Ведення обліку відпусток  Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

8.  Організація і проведення професійних 

свят 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

9.  Здійснення організаційних заходів щодо 

своєчасного подання державними 

службовцями електронних декларацій до 

Єдиного державного реєстру декларацій 

До 01.04 Лаврук В.В. 

 

10.  Розгляд пропозицій та підготовка 

документів щодо заохочення та 

нагородження працівників закладів та 

установ освіти державними нагородами, 

відомчими заохочувальними відзнаками, 

ведення відповідного обліку 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

11.  Надання департаменту даних про 

випускників вищих навчальних закладів, 

які прибули за призначенням до закладів 

освіти 

до 05.09 Лаврук В.В. 
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12.  Укладання угод про надання одноразової 

адресної грошової допомоги молодим 

спеціалістам 
До 10.10 Лаврук В.В. 

 

13.  Складання звіту № 83-РВК  До 10.10 Лаврук В.В.  

14.  Оновлення списків педагогічних 

працівників закладів освіти району 
До 01.10 Лаврук В.В. 

 

15.  Аналіз кількісного та якісного складу 

працівників закладів та установ освіти 

району, ведення встановленої звітно-

облікової документації, підготовка 

державної статистичної звітності з 

кадрових питань 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

16.  Здійснення контролю за додержанням 

законодавства про працю в закладах та 

установах освіти району 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

17.  Організація роботи з питань запобігання 

корупції в закладах та установах освіти 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

18.  Підготовка та здача квартальних і річних 

звітів про кількісний та якісний склад 

державних службовців  

Щоквар-

тально 
Лаврук В.В. 

 

19.  Здійснення роботи, пов’язаної із 

заповненням, обліком і зберіганням 

трудових книжок та особових справ, 

особових карток працівників відділу 

освіти і керівників закладів освіти району 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

20.  Здійснення роботи з ведення особових 

справ педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти та працівників 

відділу освіти 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

21.  Надання практичної допомоги та 

контроль за веденням діловодства в 

закладах освіти району 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

22.  Здійснення обліку військовозобов’язаних 

і призовників та бронювання 

військовозобов’язаних, забезпечення 

контроль за станом військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників в 

закладах освіти 

Впродовж 

року 
Лаврук В.В. 

 

23.  Підготовка проведення оцінювання 

результатів службової діяльності 

державних службовців 

Грудень  Лаврук В.В. 

 

 

VIII.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 

Напрямки 

діяльності 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповід

альні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Планово- 

прогностична 

діяльність 

Скласти 

проект бюджету на 2018 рік 

та кошториси по всіх 

підвідомчих установах. 

Листопад- 

грудень 

Січень 

Кулешір 

В.В. 

 
 

2. 

Бухгалтерськи

й облік і 

використання 

Забезпечити проведення 

аналізу: 

видатків касових і 

Щомісяця 

 

Кулешір 

В.В. 
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бюджетних 

коштів 

фактичних витрат; 

використання          

бюджетних коштів. 

Скласти уточнені кошториси 

3. 

Залучення й 

використання 

коштів 

спеціального 

фонду 

Організувати роботу щодо 

залучення закладами освіти 

позабюджетних коштів 
 Впродовж 

року 

Козьмен

чук В.Я. 

Кулешір 

В.В. 

 

4. 
Експертна 

діяльність 

Провести: 

інвентаризацію товарно-

матеріальних цінностей; 

здійснити контроль за 

своєчасним проведенням 

ремонтних робіт, їх якістю; 

використанням лімітів на 

енергоносії;  

витратою коштів на 

проведення поточних 

ремонтів; 

підготовкою закладів освіти 

до початку нового 

навчального року. 

Впродовж 

року 

Кулешір 

В.В., 

Данили

шин 

В.В. 

 

5. 

Підготовка до 

роботи в 

осінньо-

зимовий 

період 

• Перевірити хід підготовки 

закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

Червень- 

серпень 

 

Данили

шин 

В.В. 
 

• Провести перевірку 

лічильників обліку газу, 

електроенергії. 

Впродовж 

року 

Надати допомогу закладам 

освіти в підготовці джерел 

теплопостачання до роботи в 

зимовий період. 

ІІ та ІІІ 

квартал 

поточного 

року 

6. 

Обслуговуван

ня закладів 

освіти 

• Забезпечити: 

проведення ремонту газового 

й електричного обладнання; 

заклади освіти паливом та 

скласти договори з 

підприємствами. 

Перевірити технічний стан 

приладів обліку енергоносіїв. 

Довести до споживачів 

встановлені ліміти на 

енергоносії. 

Перевірити вентиляційні 

системи й димоходи. 

Провести обстеження 

технічного огляду будівель 
навчальних закладів 

Впродовж 

року 

 

Данили

шин 

В.В., 

Марчук 

В.М. 

 

7. 
Підготовка 

документів 

• Укласти договори на 

проведення всіх видів 

ремонтних робіт і 

комунальних послуг. 

Впродовж 

року 

Данили

шин 

В.В., 
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• Здійснювати реєстрацію 

договорів. 

Лозован 

О.О. 

 

ІХ. РЕАЛІЗАЦІЯ РАЙОННИХ ПІДПРОГРАМ  
№ 

з/п 

Назва програми Відповідальні 

1 Районна програма  

«Розвиток освіти Косівського району на 2016-2020 роки» 

Козьменчук В.Я. 

3  Підпрограма «Обдаровані діти» Угляр Р.П. 

4  Підпрограма «Турбота про дитину» Угляр Р.П. 

 

Х. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНИ ПРАЦІ  

     ТА  ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  
Місяць 

проведен

ня 

Захід 
Відповіда

льний 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень 

 

Про стан охорони праці та техніки безпеки в 

закладах освіти. 

Дійчук І.І.  
Річний звіт про нещасні   випадки з дітьми та 

працівниками. 

Річний звіт за формою 7-ТВН про нещасні  

випадки на виробництві 

Лютий 

Про стан пожежної безпеки в закладах освіти . 

Дійчук І.І. 

 

 Про проведення декади пожежної безпеки серед 

учнів закладів освіти 

Березень 

 

Перевірка стану техніки безпеки закладів освіти.            

Дійчук І.І. 

 

Про план заходів з цивільного захисту на рік. 

Звіт про проведення протипожежних заходів у 

відділі освіти. 

Квітень 

Звіт з охорони праці та травматизму за І квартал. 

Дійчук І.І. 

 

Про організацію і проведення «Тижня безпеки 

дитини» та Дня цивільного захисту. 

Звіт про проведені заходи в рамках «Тижня 

безпеки дитини». 

Травень 

 

Про дотримання вимог    безпеки життєдіяльності 

дітей у пришкільних таборах. 
Дійчук І.І. 

 

Тиждень безпеки дорожнього руху. Звіт про 

проведені заходи 

Червень-

серпень 

Звіт з охорони праці та травматизму за ІІ квартал 

Дійчук І.І. 

 

Про організацію роботи щодо дотримання правил 

дорожнього руху та попередження дорожньо-

транспортного травматизму 

Вересень 

Про стан протипожежного захисту в осінньо-

зимовий період 

Дійчук І.І. 

 

Проведення практичного тренінгу з евакуації 

відділу освіти 

Проведення місячника «Увага! Діти на дорогах» 

Жовтень-

грудень 

Організація та проведення «Тижня безпеки 

дитини» та Дня цивільного захисту. Звіт про 

проведені заходи 
Дійчук І.І. 

 

Підсумки роботи навчальних закладів з цивільного 
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захисту та основні завдання на наступний рік 

Перевірка стану охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у закладах освіти 

Звіт з охорони праці та травматизму за ІІІ квартал 

Річний звіт з цивільного захисту 

Про організацію безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу під час 

зимових канікул 

Звіт про виконання плану заходів з цивільного 

захисту за рік 

Графік проведення спеціальних об’єктових 

навчань і тренувань з цивільного захисту 

 

ХІ. ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 

ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

Назва  

Вид 

розпорядчого 

документа 

Відповіда

льний 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень    

Про  введення в дію номенклатури справ відділу 

освіти  райдержадміністрації 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
 

Про затвердження графіку основних щорічних 

відпусток працівників відділу освіти 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
 

Про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників району у системі курсів при ІФО 

ІППО 

Наказ 
Лесевич 

О.Д. 
 

Про здійснення апробації власних методичних 

розробок на присвоєння звання вчитель-

методист 

Наказ 
Лесевич 

О.Д. 
 

Про підсумки проведення І (районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН  

Наказ Дійчук І.І.  

Про проведення районного конкурсу 

«Розколяда» 
Наказ 

Гнатків 

С.Д. 
 

Про підсумки проведення районного конкурсу 

«Розколяда» 
Наказ 

Гнатків 

С.Д. 
 

Про проведення спортивних змагань у січні 
Наказ 

Данилюк 

В.Б. 
 

Про проведення районного конкурсу на кращий 

проект опорного закладу освіти 
Наказ 

Панчак 

В.І. 
 

Про проведення І (районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників закладів позашкільної 

освіти «Джерело творчості» у номінації 

«Методист -2018» 

Наказ 
Ставчансь

ка О.П. 
 

Про надання грошової допомоги дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування 
Наказ 

Угляр 

Р.П. 
 

Про організацію безкоштовного гарячого 

харчування  дітей пільгових категорій  

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про організацію та проведення медичних 

оглядів дітей та педагогічних працівників 

закладів освіти 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
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Лютий    

Про підсумки роботи відділу освіти з 

цивільного захисту у 2017 році та завдання на 

2018 рік 
Наказ 

Ткачук 

М.М. 
 

Про зарахування на екстернат 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
 

Про проведення районного шкільного турніру з 

футзалу на «Кубок НФК Ураган» 
Наказ 

Данилюк 

В.Б. 
 

Про підсумки проведення районного конкурсу 

на  кращий проект опорного закладу освіти 
Наказ 

Панчак 

В.І. 
 

Про організацію та проведення зустрічі 

випускників 9,11,12 класів ЗЗСО з числа дітей-

інвалідів 

Наказ 
Угляр 

Р.П. 
 

Про організацію та проведення Тижня групи 

продовженого дня в ЗЗСО району 
Наказ 

Михай-

люк Л.М. 
 

Про проведення районного конкурсу-фестивалю 

«Таланти Твої, Україно!» 
Наказ 

Ставчан-

ська О.П. 
 

Про оповіщення військовозобов’язаних 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
 

Березень    

Про проведення районного свята молодого 

педагога 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
 

Про заходи безпеки в закладах освіти району 
Наказ 

Ткачук 

М.М. 
 

Про проведення районного зльоту обдарованої 

учнівської молоді 
Наказ Дійчук І.І.  

Про проведення спортивних змагань у березні 
Наказ 

Данилюк 

В.Б. 
 

Про облікову політику відділу освіти косівської 

райдержадміністрації 
Наказ 

Кулешір 

В.В. 
 

Про проведення у навчальних закладах щорічної 

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня 

довкілля 

Наказ 
Шнайдер 

В.Є. 
 

Про надання подарункових наборів дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування до Великодніх свят 

Наказ 
Угляр 

Р.П. 
 

Про організацію та проведення районних 

предметних олімпіад з української мови та 

математики серед учнів 3-4 класів 

Наказ 
Михайлю

к Л.М. 
 

Про проведення фінальних ігор з футболу на 

«Кубок НФК Ураган» 
Наказ 

Данилюк 

В.Б. 
 

Про проведення І (районного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 

Наказ 
Ткачук 

М.М. 
 

Про порядок закінчення 2017/2018 н.р. та 

проведення державної підсумкової 
атестації учнів у ЗЗСО району 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про підготовку осіб, залучених до роботи у 

пунктах проведення ПЗНО-2018 
Наказ 

Цикаляк 

С.П. 
 

Про розподіл залучених осіб для проведення 

ПЗНО -2018 «Українська мова та література» 
Наказ 

Цикаляк 

С.П. 
 

Про проведення огляду-конкурсу учнівської та 

вчительської художньої самодіяльності 
Наказ 

Гнатків 

С.Д. 
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Квітень    

Про підсумки проведення Тижня групи 

продовженого дня у ЗЗСО в 2017/2018 н.р. 
Наказ 

Михай-

люк Л.М. 
 

Про підсумки проведення районних предметних 

олімпіад з української мови та математики серед 

учнів 3-4 класів 

Наказ 
Михай-

люк Л.М. 
 

Про підсумки проведення районного зльоту 

обдарованої учнівської молоді 
Наказ Дійчук І.І.  

Про підсумки  проведення огляду-конкурсу 

учнівської та вчительської художньої 

самодіяльності 

Наказ 
Гнатків 

С.Д. 
 

Про підсумки проведення І (районного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

Наказ 
Ткачук 

М.М. 
 

Про проведення обласного конкурсу учнівської 

творчості серед ЗЗС та ЗП освіти району 
Наказ 

Гнатків 

С.Д. 
 

Про підготовку та проведення Дня охорони 

праці у закладах освіти району 

Рекомендацій

ний лист 
Дійчук І.І.  

Про проведення районної спартакіади 

працівників освіти 
Наказ 

Бович 

С.О. 
 

Про проведення спортивних змагань у квітні 
Наказ 

Данилюк 

В.Б. 
 

Про результати проведення атестації 

педагогічних працівників 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
 

Травень    

Про участь у районній Спартакіаді серед 

організацій 
Наказ 

Данилюк 

В.Б. 
 

Про підготовку осіб, залучених до роботи у 

пунктах проведення ЗНО-2018 
Наказ 

Цикаляк 

С.П. 
 

Про розподіл осіб, залучених до роботи у 

пунктах проведення ЗНО-2018 «Українська 

мова та література» 

Наказ 
Цикаляк 

С.П. 
 

Про організацію районних навчально-

оздоровчих таборів праці та відпочинку 

Рекомендацій

ний лист 

Угляр 

Р.П. 
 

Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог та 

організацію медичного обслуговування в ЗЗСО 

району впродовж літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Рекомендацій

ний лист 

Угляр 

Р.П. 
 

Про дотримання правил пожежної безпеки, 

вуличного руху, недопущення випадків 

травматизму у весняно-літній період,  під час 

роботи навчально-оздоровчих таборів 

Рекомендацій

ний лист 

Угляр 

Р.П. 
 

Про проведення районного свята-зустрічі «Ми – 

надія твоя, Україно» 
Наказ Дійчук І.І.  

Про проведення заходів, присвячених 

Міжнародному дню захисту дітей 
Наказ 

Угляр 

Р.П. 
 

Про організацію роботи закладів дошкільної 

освіти у літній період 

Рекомендацій

ний лист 

Сенчук 

Л.Я. 
 

Червень    

Про організацію та проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості учнівської 

молоді 

Наказ 
Данилюк 

В.Б. 
 

Про підсумки організації харчування учнів  у Наказ Панчак  
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ЗЗСО району за 2017/2018 н.р. В.І. 

Про посилення пожежної безпеки в навчальних 

закладах району в літній період 
Рекомендацій

ний лист 
Дійчук І.І.  

Про проведення об’їзду ЗЗСО району з 

підготовки до 2018/2019 н.р. Наказ 
Панчак 

В.І. 
 

Серпень    

Про організаційну роботу керівників ЗЗСО 

району з організації учнів і педагогічних 

працівників сільської місцевості у 2018/2019 нр. 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про підсумки науково-методичної роботи з 

педпрацівниками ЗЗСО району в 2017/2018 н.р. 

та їх організацію у 2018/2019 н.р. 

Наказ 
Лесевич 

О.Д. 
 

Про розподіл функціональних обов’язків між 

працівниками методичного кабінету 
Наказ 

Лесевич 

О.Д. 
 

Про затвердження плану заходів на відзначення 

27-ї річниці незалежності України 
Наказ 

Ставчан-

ська О.П. 
 

Про підсумки огляду готовності ЗЗСО району 

до роботи в 2018/2019 н.р. 
Наказ 

Панчак 

В.І. 
 

Про організацію навчально-виховного процесу в 

закладах освіти району в 2018/2019 н.р. 
Наказ 

Панчак 

В.І. 
 

Про запобігання харчовим отруєнням та 

інфекційним захворюванням учнів 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про організацію логопедичної роботи в 

закладах освіти району в 2018/2019 н.р. 
Наказ 

Панчак 

В.І. 
 

Про медичне забезпечення в закладах освіти 

району в 2018/2019 н.р. 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Вересень    

Про організацію харчування дітей у ЗЗСО  у 

2018/2019 н.р. 
Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про створення атестаційної комісії Рекомендацій

ний лист 

Лаврук 

В.В. 
 

Про надання наборів канцелярського приладдя 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування до Свята знань 

Наказ 
Угляр 

Р.П. 
 

Про надання комплектів шкільної та спортивної  

форми дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування до Свята знань 

Наказ 
Угляр 

Р.П. 
 

Про організацію та проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості учнівської 

молоді 

Наказ 
Данилюк 

В.Б. 
 

Про звільнення від батьківської плати за 

харчування учнів пришкільного інтернату 

Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про звільнення від батьківської плати за 

харчування учнів Косівського НВК «ЗОШ І ст.-

гімназія-інтернат» 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про проведення у 2018/2019 н.р. 26-х 

спортивних ігор Косівщини 
Наказ 

Данилюк 

В.Б. 
 

Про відзначення в районі Дня працівників 

освіти 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
 

Про проведення районного туру Всеукаїнського 

конкурсу «Учитель року – 2019» 
Наказ 

Лесевич 

О.Д. 
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Жовтень    

Про початок опалювального сезону в закладах 

та установах освіти 

Рекомендацій

ний лист 

Лаврук 

В.В. 
 

Про проведення районного конкурсу 

патріотичної пісні «Пісенний дивограй» 
Наказ 

Гнатків 

С.Д. 
 

Про проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2018/2019 н.р 

Наказ Дійчук І.І.  

Про затвердження заходів щодо запобігання 

правопорушень, насилля над дітьми та 

попередження жорстокого поводження  з ними 

Наказ 
Угляр 

Р.П. 
 

Про підсумки проведення районного конкурсу 

патріотичної пісні «Пісенний дивограй» 
Наказ 

Гнатків 

С.Д. 
 

Про проведення І етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса Шевченка 

Наказ 
Ткачук 

О.М. 
 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2018/2019 н.р 

Наказ Дійчук І.І.  

Про проведення ІІ етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса Шевченка 

Наказ 
Ткачук 

О.М. 
 

Листопад    

Про проведення у закладах освіти  району 

Всеукраїнського тижня права 

Рекомендацій

ний лист 

Угляр 

Р.П. 
 

Про проведення І та ІІ етапів Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П.Яцика. 
Наказ 

Ткачук 

О.М. 
 

Про профілактичні заходи щодо запобігання 

поширенню грипу та інших ГРЗ у закладах 

освіти району 

Рекомендацій

ний лист 

Панчак 

В.І. 
 

Про підсумки проведення ІІ етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка 

Наказ 
Ткачук 

О.М. 
 

Про створення робочої групи щодо підготовки 

проекту річного плану роботи відділу освіти на 

2019 рік 

Наказ 
Панчак 

В.І. 
 

Про підсумки проведення І та ІІ етапів 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П.Яцика. 
Наказ 

Ткачук 

О.М. 
 

Про підсумки проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів  

Накази 

Методист

и-предмет 

ники 

 

Грудень    

Про організацію та проведення районного свята  

«Святий Миколай, до нас завітай» 
Рекомендацій

ний лист 

Угляр 

Р.П. 
 

Про заходи щодо проведення  районного 

фестивалю «Новорічно-різдвяна іграшка» 
Наказ 

Ставчансь

ка О.П. 
 

Про підсумки проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів  

Накази 

Методист

и-предмет 

ники 

 

Про номенклатуру справ відділу освіти 

райдержадміністрації на 2019р. 
Наказ 

Лаврук 

В.В. 
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ХІІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 

Відповідно до Міжнародної угоди про співпрацю між містом Лохув 

Венгровського повіту Мазовецького воєводства Республіки Польща та  

Косівською райдержадміністрацією від 15.05.2009 року, з 18 по 22 жовтня 

2017 року в Косівському районі побувала делегація з міста Лохув  у складі 21 

учень та 7 педагогів. 

 Група дітей та вчителів відвідали Косівський інститут прикладного та 

декоративного мистецтва ЛНАМ та Косівський музей народного мистецтва 

та побуту Гуцульщини (філія НМНМГП ім. Кобринського), де ознайомилися 

із народними промислами та традиціями Гуцульщини, взяли участь у 

інтерактивній програмі «Скриня прабабусі». Виступили на спільному 

українсько-польському концерті. Також представники делегації побували на 

майстер-класах з писанкарства та виготовлення сирних коників, відвідали 

хату-ґражду в смт.Верховина, ТК «Буковель», мальовниче Яремче, побували 

в Маєтку Святого Миколая в селі Пістинь. 

З метою поширення євроінтеграційних зв’язків, практика проведення 

туристичних поїздок учнівської молоді буде продовжуватись і в подальшому. 
 


