
 

  

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 

 

від 04 листопада 2019 року                         № 195-од 
 

Про підсумки моніторингу управлінської 

діяльності закладів освіти Підволочиської 

селищної ради щодо забезпечення організованого 

початку нового 2019/2020 навчального року 

 

        Згідно наказу відділу освіти від 13 вересня 2019 року № 156 – од «Про 

вивчення організованого початку 2019/2020 навчального року в закладах 

освіти Підволочиської селищної ради та їх готовності до роботи в осінньо-

зимовий період», відповідно до річного плану роботи відділу освіти на 2019 

рік, з метою вивчення в закладах освіти необхідних умов для організації 

освітнього процесу та їх готовності до початку 2019/2020 навчального року 

проаналізовано організаційне, нормативно-правове, навчально-методичне 

забезпечення закладів, а також стан управлінської діяльності. Перевіркою 

охоплено 14 закладів загальної середньої освіти, Староміщинська філія, 6 

закладів дошкільної освіти та Центр дитячої та юнацької творчості. 

  У ходi перевiрки встановлено, що керiвники закладiв освіти у своїй роботі 

керуються вiдповiдними нормативними документами: Законами України "Про 

освiту", "Про загальну середню освiту", Положенням про навчальний заклад, 

власними Статутами, iнструкцiями з ведення дiлової документації та 

приділяють належну увагу її веденню. Робота закладів організована згiдно з 

рiчними планами роботи, якi схвалено на засiданнях педагогiчних рад, де 

розглядалися пiдсумки роботи шкiл у минулому навчальному році та 

визначено ряд завдань на поточний навчальний рік. Однак, при проведенні 

аналізу роботи за попередній рік у Галущинській, Супранівській ЗОШ І-ІІ ст, 

НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»  не спостерігається ґрунтовного 

підходу до визначення проблемних питань закладу, не аналізуються питання  

впровадження Державного стандарту початкової освіти, Концепції Нової 

української  школи, тому керівникам закладів важко визначитися із 

завданнями на наступний рік і проблемами, які необхідно вирішити у 

наступному році. Окрім аналізу роботи, на серпневу педагогічну раду 



виносились на обговорення та затвердження освітні програми, питання про 

оцінювання факультативних занять та про оцінювання учнів 2 – го класу, про 

доцільність проведення навчальних екскурсій та навчальної практики. 

Затверджувались плани роботи шкільної бібліотеки, методичної роботи, про 

що свідчать відповідні протоколи  (протокол № 9 від 30.08.2019 року у 

Хмелиськівській ЗОШ І – ІІ ступенів; № 1 від 30.08.2019  року в 

Оріховецькому  НВК; № 7 від 30.09.2019 року у Клебанівському НВК, № 1 від 

11.09.2019 року у Центрі дитячої та юнацької творчості, № 9 від 30.08.2019 

року у Кам’янківській ЗОШ І – ІІІ ступенів). Проте, необхідно дотримуватися 

правильності  нумерації протоколів педагогічних рад. Разом із тим у 

Супранівській, Галущинській, ЗОШ І – ІІ ступенів, Богданівському НВК 

зустрічаються недоліки в оформленні протоколів засідань педагогічних рад, 

зокрема наявні окремі ухвали без доповіді, або навпаки, немає ухвали після 

розгляду питання, а також не вказуються виконавці та терміни виконання 

зазначених заходів, що робить рішення недієвим та безконтрольним. Зміст 

питання, яке розглядалося, подається загальними фразами та іноді не 

відображає суті. Наприклад: рішення мають загальні формулювання: 

«спланувати», «продовжити», «активізувати», але при цьому немає 

конкретизації пунктів для кожного вчителя чи виконавця, якого стосується 

питання. Отже, у прийнятті рішень треба конкретизувати кожне питання, що в 

свою чергу спрощує його виконання. Не завжди до порядку денного педрад 

включаються питання про виконання рішень попередніх педагогічних рад, а 

якщо включається, то не вказується дату, № протоколу та назву питання, а 

також не завжди рішення педагогічних рад узагальнюються наказами по 

школі. У Підволочиській ЗОШ І – ІІІ ступенів на педради виносяться питання 

«Про виконання рішень попередніх педрад», проте, ці питання 2 – 3 – х річної 

давності.  

У закладах дошкільної освіти ведуться книги протоколів нарад при 

завідуючій. Однак, рішення також потрібно приймати чіткі, які б 

узагальнювали питання, обговорене на нарадах, а не такі, щоб тільки були 

оформлені. Необхідною умовою є відповідність розділів «Внутрішкільний 

контроль і керівництво» у перспективному і річному планах роботи в усіх 

закладах освіти, а також відповідність питань розділу «Внутрішкільний 

контроль і керівництво» річного плану закладу питанням, які виносяться для 

обговорення на педагогічну раду. У закладах дошкільної освіти не 

використовується на належному рівні впровадження актуальних парціальних 

програм, рекомендованих МОН.  

Більше уваги усім керівникам закладів потрібно звертати ще і на стан 

ведення і наповнення сайтів. Серед закладів дошкільної освіти сайти 



поновлені тільки в Мисловецькому та Підволочиському ЗДО. У 

Качанівському ЗДО сайт не відкривається.  У закладах дошкільної освіти 

також потрібно приділяти увагу поновленню бази ІСУО, яка у 

Галущинському, Оріховецькому, Іванівському, Жеребківському ЗДО взагалі 

відсутня. У Мовчанівському, Богданівському, Жеребківському ЗДО у базі 

ІСУО не має посилання на сайт. 

   У кожному закладі розроблено навчальнi плани, складено розклади урокiв, 

факультативів, гуртків та дзвінків, які погоджені в установленому порядку. У 

переважній більшості шкіл розклади уроків розміщені у доступних місцях та 

відповідають робочим планам і санітарно-гігієнічним вимогам. Враховано 

співвідношення навчального навантаження протягом тижня та доцільне 

чергування предметів природничо – математичного і гуманітарно-суспільного 

циклів.  

Під час перевірки встановлено, що керівниками закладів загальної середньої 

освіти ведеться необхідна документація. На початок навчального року 

керівниками своєчасно видано організаційні накази, вжито відповідних 

заходів щодо охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами 

навчання, видано накази «Про затвердження мережі учнів», проведено 

організований набір учнів до 1 – х і 10 – х класів та укомплектовано усі класи 

у закладах загальної середньої освіти, затверджено навчальні плани, 

тарифікаційні списки працівників, організовано харчування учнів, 

проконтрольовано проходження працівниками закладів обов’язкового 

медичного огляду. У всіх закладах ведуться книги наказів та книги реєстрації 

наказів. Накази з основної діяльності, які видаються адміністрацією шкіл на 

підставі розпорядчих документів вищого рівня, майже завжди мають 

посилання на них з зазначенням найменування, номеру та дати документу. 

Проте, спостерігаються випадки, коли адміністрацією повністю копіюються 

накази відділу освіти, тобто назва та констатуюча частина наказу, що у ряді 

шкіл не відповідає роботі закладу. Потребує також вдосконалення складання 

аналітичних наказів по школі, а саме, вміння здійснювати педагогічний аналіз, 

а не перелічувати окремі факти. Зокрема, у Підволочиській ЗОШ І – ІІІ  

ступенів у наказом № 129-од від 05.09.2019 року «Про організацію роботи з 

обдарованими дітьми в школі та у Староміщинській філії» затверджується 

план роботи із обдарованими дітьми, проте даний план не складений. 

Відсутній план заходів відповідно до наказу № 126 – од «Про план заходів з 

охорони дитинства». У Підволочиській гімназії відповідно до наказу від 

02.09.2019 року № 156-од відсутній також план роботи ради профілактики, 

хоча такий план передбачено даним наказом. У Клебанівському НВК на час 

перевірки не було видано наказів «Про організацію роботи з обдарованою і 



талановитою молоддю», «Про підсумки оздоровлення учнів», «Про 

організацію роботи з пожежної безпеки та призначення відповідального за 

пожежну безпеку у 2019/2020 навчальному році», у Підволочиській гімназії та 

Жеребківському НВК відсутній підсумковий наказ «Про підсумки роботи 

закладу у 2018/2019 році та завдання на 2019/2020 рік», у НВК «Богданівський 

ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ» відсутній наказ «Про організацію роботи з пожежної 

безпеки та призначення відповідального за пожежну безпеку»,  у 

Галущинській  ЗОШ І-ІІ ст. «Про організацію роботи з обдарованими та 

талановитими дітьми», у Супранівській ЗОШ І-ІІ ст. «Про додаткові заходи 

щодо поліпшення стану збереження тепло-, енергоресурсів у навчальному 

закладі». Дуже часто мають місце помилки, як граматичні, так і в назвах та 

номерах нормативних документів. У ряді закладів не дотримано єдиних вимог 

до написання наказів: шрифтів, інтервалів. Не завжди у закладах видаються 

накази на відповідні накази відділу освіти, а у ряді шкіл немає наказів за 

відповідними рішеннями педагогічної ради. 

У всіх закладах загальної середньої освіти наявні кошториси, штатні розписи. 

На час перевірки у всіх закладах загальної середньої освіти заведені особові 

справи для учнів 1 – го класу. На учнів другого класу вчасно написано 

характеристики. 

Алфавітна книга ведеться у всіх школах. Дирекцією ведуться записи по 

кожній букві про кількість учнів на початок та закінчення  навчального року, 

кількість вибулих та прибулих учнів. Проте, у даній книзі необхідно 

вписувати № наказу про закінчення закладу або вибуття із школи учня та 

робити зведений облік учнів на закінчення та початок навчального року. 

Методична робота у закладах освіти спланована, визначено методичну 

проблему, над якою працює педагогічний колектив. Організовано роботу ме-

тодичних структур, плани структур погоджені заступником директора з нав-

чально-виховної роботи. Проте, наказ про організацію методичної роботи в 

Галущинській, Супранівській ЗОШ І – ІІ ступенів та Богданівському НВК 

школах не відображає чіткої системи методичної роботи з педагогічними 

працівниками. Структура методичної роботи не відповідає запитам педагогів. 

Методичні куточки потребують оновлення, поповнення.  У Клебанівському 

НВК на час перевірки відсутній план методичної роботи, у Центрі дитячої та 

юнацької творчості відсутній протокол проведення методичних рад, в 

Оріховецькому НВК у плані методичного об’єднання класних керівників 

аналіз роботи подано ще за  2014/2015, а основні напрямки роботи на 

2015/2016 навчальний рік. У закладах дошкільної освіти в недостатній мірі 

поповнено дидактичний матеріал. 



 У кожному закладі загальної середньої освіти класні журнали ведуться 

згідно Інструкції з ведення журналів. Керівниками здійснюється контроль за 

веденням даної документації, про що свідчать записи у класних журналах. 

Однак трапляються поодинокі випадки несвоєчасного заповнення сторінок 

класних журналів вчителями-предметниками, а також виправлення записів 

коректором. 

У всіх закладах наявні документи по харчуванню, а саме видано накази «Про 

організацію харчування» та «Про звільнення від оплати за харчування 

окремих категорій учнів». Проте, у Підволочиській ЗОШ І – ІІІ ступенів у 

наказі № 113 від 02.09.2019 року «Про організацію харчування учнів в 

опорному закладі у 2019/2020 н.р.» немає прописано учнів, які звільняються 

від оплати за харчування, а у Підволочиській гімназії не видано наказ «Про 

організацію харчування учнів».  Не ведуться на належному рівні журнали по 

харчуванню у Клебанівському та Оріховецькому НВК. Якщо по школі записи 

є хоча деякі у журналах по харчуванню, то по садочках у даних закладах вони 

взагалі відсутні.  

Керівниками шкіл ведуться журнали інструктажів з учнями та працівниками 

по техніці безпеки. 

У всіх закладах загальної середньої освіти проведені поточні ремонти 

кабінетів, коридорів, шкільних їдалень. Створено усі санітарно-гігієнічні 

умови для навчання та виховання школярів. 

Враховуючи рішення колегії відділу освіти від 30 жовтня 2019 року 

протокол №4, з метою забезпечення стабільної діяльності закладів освіти 

Підволочиської селищної ради у 2019 – 2020 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Взяти на контроль стан ведення документацiї у закладах освiти; 

2. Виносити для обговорення на наради керівників питання стану ведення 

ділової документації у закладах освіти. 

3. Методичному кабінету: 

1)надавати методичну допомогу щодо оформлення методичних куточків, 

документації оплачуваних навчальних кабінетів, складання розкладу уроків, 

факультативів, гуртків у закладах загальної середньої освіти. 

4. Керівникам закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти: 

1) до 20.11.2019 року усунути недоліки, виявлені в ході перевірки; 

2) неухильно дотримуватись у роботi вимог Інструкцiї з ведення дiлової до- 

кументацiї у закладах загальної середньої освіти; 

3) привести структуру написання наказів, протоколів педрад у відповідність 

до нормативних вимог; 



4)приймати чіткі рішення педагогічних рад, вказуючи конкретних виконавців 

та терміни виконання зазначених заходів; 

5)підкріплювати виступи та ухвали педагогічних рад відповідними 

доповідями або короткими виступами у протоколі; 

6) розглянути на нараді при директору питання стану ведення класних жур-

налів; 

7) систематично видавати накази по школі відповідно до наказів відділу освіти;  

8)тримати на постійному контролі питання відповідності розділів 

перспективного і річного планів роботи; 

9) тримати на постійному контролі стан ведення та наповнення сайтів закладів 

освіти; 

10) вести постійний контроль за організацією харчування у закладі та веденням 

усієї необхідної документації у шкільних їдальнях; 

11) постійно сприяти покращенню матеріально-технічної бази закладу. 

5.Керівникам закладів дошкільної освіти: 

1)використовувати на належному рівні впровадження актуальних 

парціальних програм, рекомендованих МОН; 

2)активізувати роботу із батьками щодо систематичного відвідування 

закладів дошкільниками, як необхідної умови системності та поступовості 

освітнього процесу; 

3)створити базу ІСУО та сприяти постійному її поновленню; 

4)сприяти поповненню закладів дидактичним матеріалом, іграшками. 

  6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

  
Світлана Кульбаба 


