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Вступ
У загальному поступі нашої країни, як і будь-якої країни світу, галузь освіти відіграє одну з ключових ролей, була
і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави.
Тому, створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Пріоритетна мета
української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,
формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського
суспільства. А це можливе лише за умов якісної освіти.
Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти,
впровадження в життя освітніх реформ держави.
Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян району, що була спрямована на
створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного
оцінювання, оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
Робота з обдарованими дітьми.
Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на обласних предметних
олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН. У 2015/2016 навчальному році у ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із 58 учасників переможцями стали 30 учнів (у 2014/2015
навчальному році – 23). У ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 2 учні.
На ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали призерами 10 учнів, на ІІІ етапі – 2. на базі
Хотинської гімназії – рік поспіль діє філія БМАН.
За показниками участі учнів в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів, враховуючи
відсоток перемог від загальної кількості учнів ЗНЗ, наш район займає третю позицію серед сільських районів області.
За результатами роботи з обдарованими та здібними учнями упродовж 2013/2016 навчальних років три навчальних
заклади району (Хотинська гімназія, Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ступенів, Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів) визнано
кращими (наказ Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 07.07.2016 №312).
Організація харчування
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У 19 загальноосвітніх навчальних закладах району послуги з харчування здійснюються автономно, у 4 ЗНЗ
укладено угоди з приватними підприємцями. Решта 15 загальноосвітніх навчальних закладів району підпорядковуються
ОТГ.
Гарячим харчуванням було охоплено 4389 учнів, що становить 67 % (по області 89 %). Для 2290 учнів 1-4 класів
(85 %) організовано безкоштовне харчування (по області 100 %).
Оздоровлення дітей
Завдяки виділеним коштам з бюджетів об’єднаних територіальних громад, бюджетів сіл району та батьківським
коштам, було організовано роботу 11 пришкільних таборів, внаслідок чого відпочинком охоплено 637 учнів.
Програма «Шкільний автобус»
Охоплення учнів підвезенням до навчальних закладів складає 100 %. Перевезення здійснюється
автобусами. У 2016 році придбано ще 2 шкільних автобуси.

6 шкільними

Дошкільна освіта
Дошкільну освіту в закладах району здобуває – 2157 дітей, що становить 87 % від загальної кількості дітей віком
від 3 до 6 років. У розрізі сільських районів області - це п’ятий результат.
Мережа навчальних закладів
Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах у 2015/2016 навчальному році мережа
загальноосвітніх навчальних закладів налічувала 53 заклади, з них: загальноосвітніх навчальних закладів 38 (у т.ч. 19
НВК)); дошкільних навчальних закладів -13; позашкільних – 2. У 2016 році утворено 3 ОТГ, до складу яких увійшли 15
ЗНЗ та 6 ДНЗ. Відповідно до укладених угод, управління освіти надає послуги в організації навчально-виховного
процесу.
У загальноосвітніх навчальних закладах району здобували освіту 6450 учнів у 390 класах.
За прогнозованою шкільною мережею у 2016/2017 навчальному році кількість дітей у ЗНЗ становитиме 6525 учнів,
387 класів.
Середня наповнюваність класів у 2016 році становила 16,9 учнів на клас (2015 р. – 16,8, по області – 18,4.
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Кадровий потенціал
У загальноосвітніх навчальних закладах району працює 966 педагогів, з них 810 (84 %) – з вищою освітою, 34
(4 %) – незакінченою вищою, 108 (11 %) - середньою спеціальною, 14 (1 %) – загальною спеціальною.
У ДНЗ району 148 вихователів. Із них: з вищою освітою – 72 (49 %), середньою спеціальною – 75 (50 %), загальною
спеціальною - 2 (1 %).
Педагогічні звання мають 246 педагогів «учитель-методист» - 97, «старший вчитель» - 149.
Основні завдання
управління освіти районної державної адміністрації
на 2017 рік
Загальна середня освіта:
- Продовжити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді;
- Активне впровадження методики проектів у виховний простір;
- Підвищення компетенції класних керівників щодо використання інноваційних технологій у роботі з класними
колективами;
Дошкільна освіта:
· охоплення дітей віком 3-6 років дошкільними навчальними закладами до 90 %, всіма формами дошкільної
освіти до 90 %;
· реконструкція дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб територіальних громад;
· надання своєчасної компетентної допомоги педагогічним колективам, підвищення фахової компетентності та
професійної майстерності педагогів;
· здійснення моніторингу якості дошкільної освіти.
Позашкільна освіта:
· Створення умов для творчого інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дитини;
· залучення дітей та учнівської молоді до гурткової роботи за напрямами:
6

- художньо-естетичний;
- науково-технічний;
- туристсько-краєзнавчий;
- еколого-натуралістичний.
· сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
· організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
управління освіти районної державної адміністрації
та графік прийому відвідувачів
Режим роботи:

№
п/п
1.

2.

4.

4.

Початок роботи
Обідня перерва
Кінець роботи
Посада

Начальник управління освіти
районної державної
адміністрації
Заступник начальника
управління –
начальник відділу дошкільної,
загальної середньої та
позашкільної
освіти управління освіти
районної державної адміністрації
Головний спеціаліст відділу
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти
управління освіти районної
державної адміністрації
Завідуючий сектором
організаційної та кадрової
роботи управління освіти
районної державної адміністрації

8.00 год.
13.00-13.45 год.
17.00 год. (п’ятниця – 15.45 год. )

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса),
контактний телефон

Рак
Володимир
Миколайович

2, 3-й понеділок місяця
з 10.00 до 17.00

м.Хотин,
вул. Незалежності 30,
тел. 2-14-96

щопонеділка
з 8.00 до 17.00

м.Хотин,
вул. Незалежності 30,
тел. 2-18-14

Микитюк
Мирослав
Володимирович

Вівторок-четвер
10.00-16.00

Шевчук
Денис Олександрович

Середа
10.00-16.00
Четвер
П’ятниця
10.00-16.00
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м.Хотин,
вул. Незалежності 30,
тел.2-16-30
м.Хотин,
вул. Незалежності 30,
тел.2-16-30

Циклограма
щомісячної діяльності управління освіти
районної державної адміністрації
№
з/п

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення заходів
4 рази на рік (березень, червень,
жовтень, грудень) останній четвер
місяця

1.

Колегії управління освіти районної державної
адміністрації

Рак В.М.
Вирижинська Н.В.

2.

Апаратні наради при начальникові управління
освіти районної державної адміністрації

Рак В.М.
Микитюк М.В.

Щопонеділка

3.

Наради з керівниками навчальних закладів

Рак В.М.
Якуба Р.Є.
Микитюк М.В.

Щомісяця (четвертий четвер місяця)

4.

Семінари директорів навчальних закладів
Семінари заступників директорів з навчальновиховної роботи
Семінари заступників директорів з виховної
роботи навчальних закладів
Реєстрація перевезення організованих груп дітей
Організація та проведення прийому громадян
з особистих питань начальником управління освіти,
заступником начальника управління освіти,
начальниками відділів, головними спеціалістами
Нарада з відповідальними працівниками за
організацію та проведення індивідуального та
Інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах

5.
6.
7.
8.

9.

2 рази на рік
Якуба Р.Є.

2 рази на рік

Шевчук Д.О.

4 рази на рік

Рак В.М.

9

Щопонеділка з 14.00 до 16.00

За списком

Згідно з графіком

Рак В.М.,
Пислар О.В.

Раз на рік

№
з/п

Заходи

Відповідальні

10.

Засідання методичної ради

11.

Засідання експертної комісії
з атестації освітньої діяльності навчальних закладів

12.
13.
14.

Засідання районної атестаційної комісії
Оновлення WEB-сайту управління освіти районної
державної адміністрації
Робота із зверненнями громадян та працівників
управління освіти районної державної
адміністрації

Якуба Р.Є.
Рак В.М.
куратор навчального
закладу
Якуба Р.Є.

Циклограма проведення заходів
4 рази на рік
Протягом 15 днів по завершенню
атестації
Квітень (згідно графіка)

Ганчук В.В.

Щоденно

Микитюк М.В.

Постійно

Рак В.М.
Якуба Р.Є.
головні спеціалісти,
методисти

Постійно

15.

Надання практичної та методичної допомоги
загальноосвітнім навчальним закладам району

16.

Моніторинг системи освіти

Коваль А.С.

Згідно з графіком

17.

Засідання РПМПК

Пислар О.В.

Згідно з графіком
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Закріплення працівників
управління освіти райдержадміністрації та методичного кабінету управління освіти райдержадміністрації за
навчальними закладами району
№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

1

Рак Володимир Миколайович – начальник
управління

2

Микитюк Мирослав Володимирович –
головний спеціаліст управління

3

4
5

Шевчук Денис Олександрович – завідувач
сектором кадрової та організаційної роботи
управління
Якуба Рима Євгенівна – завідуюча
методичного кабінету управління
Василенко Галина Макарівна – методист
методичного кабінету управління

6

Вирижинська Наталія Василівна – методист
методичного кабінету управління

7

Пацалюк Людмила Іванівна – методист
методичного кабінету управління

Назва закладу
Рашківська ЗОШ І-ІІ ступенів
Полянський НВК І-ІІІ ступенів
Чепоніська ЗОШ І-ІІ ступенів
Санковецький НВК І-ІІ ступенів
Рухотинський НВК І-ІІ ступенів
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ступенів
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Шировецький НВК І-ІІІ ступенів

Виїзні дні до
закладів освіти
Четвер

Четвер

Будинок дітей та учнівської молоді
Хотинська ДЮСШ

Четвер

Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Середа

Клішковецька гімназія

Середа

Гордівецька ЗОШ І ступеня
Зеленолипська ЗОШ І ступеня
Млинківська ЗОШ І ступеня
Хотинський НВК І ступеня
Клішковецький НВК І ступеня
Каплівська ЗОШ І-ІІ ступенів
Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ступенів
11

Середа

Середа

8

Пислар Олеся Василівна – методист
методичного кабінету управління

9

Коваль Алла Степанівна – методист
методичного кабінету управління

10

Шишковська Марія Іванівна – методист
методичного кабінету управління

11
12

Чорна Ніна Василівна – методист
методичного кабінету управління
Гріщенко Оксана Василівна – методист
методичного кабінету управління

Круглицький НВК І-ІІІ ступенів
Зарожанський НВК І-ІІІ ступенів
Бочковецький НВК І-ІІ ступенів
Пашковецький НВК І-ІІ ступенів
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Хотинська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів
Грозинецький НВК І-ІІІ ступенів
Данковецький НВК І-ІІІ ступенів
Малинецький НВК І-ІІІ ступенів
Анадольський НВК І-ІІ ступенів
Пригородоцький НВК І-ІІ ступенів
Ярівський НВК І-ІІ ступенів
Білівецький НВК І-ІІІ ступенів
Хотинська гімназія
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Дошкільні навчальні заклади

12

Середа

Середа

Середа
Середа
Середа

Комплексні перевірки
(державні атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів)
2011-2020 роки

Хотинський

Район

Хотинський

Район

2011
Хотинський ДНЗ «Сонечко»
Круглицький ДНЗ
Колінковецький НВК І-ІІІ ст.
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст

2012
Рукшинський ДНЗ
Санковецький НВК І-ІІ ст.
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5

2013
Крутеньківська ЗОШ І – ІІ с.
Чепоніська ЗОШ І-ІІ ст.
Анадольський НВК І-ІІ ст.
Ярівський НВК І-ІІ ст.
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.

2014
Ставчанський НВК І-ІІ ст.
Млинківська ЗОШ І ст.
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Біловецький НВК І-ІІІ ст.

2015
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
Малинецький НВК І-ІІІ ст.

2016
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Полянський НВК І-ІІІ ст.
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
Рухотинський НВК І-ІІ ст.
Бочковецький НВК І-ІІ ст.
Грозинецький НВК І-ІІІ ст.

2017
Рашківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Рашківський ДНЗ
Колінковецький ДНЗ
Клішковецький НВК І ст.
Хотинська гімназія

2018
Крутеньківський ДНЗ
Хотинський НВК І ст.
Гордівецький ДНЗ
Гордівецька ЗОШ І ст.
Клішковецька гімназія

2019
Каплівський ДНЗ
Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.
Зеленолипська ЗОШ І ст.
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ
Перебиковецький ДНЗ
Шиловецький ДНЗ

2020
Дитячо – юнацька спортивна
школа
Будинок дітей та учнівської
молоді
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІст.
Ворничанський ДНЗ
Недобоївський НВК І-ІІІст.
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2011
К
К

2012
ЗК
ЗК

2017
К

2018
ЗК

2019

2020

2013
ЗК

2014

ЗК
ЗК

ЗК

К

К

К

2015
К

2016
ЗК
К

ВН
ЗК

ЗК

К

К
К
К

ЗК
ЗК

К

К
К

ЗК
ЗК
ЗК

ЗК
ЗК

ЗК

К

ЗК
К

К

К

Фізика

ЗК
ЗК

К
К
К

ЗК
ЗК
ЗК

К
К

ЗК
ЗК

ЗК

14

ЗК

К

ЗК

К

ЗК

Примітка:
К - колегія управління освіти районної державної адміністрації;
ЗК – зняття з контролю рішення колегії управління освіти;
ВН – виробничий наказ
К
ЗК

ЗК
ЗК

К

К
ЗК

К
К

ЗК
ЗК
К

ЗК

Основи здоров’я

Музичне мистецтво

К
К
К

ЗК
ЗК
ЗК

К
К

ЗК
ЗК

К
К
К

ЗК
ЗК
ЗК

К
К

ЗК
ЗК

ЗК

ЗК

ЗК

К

ЗК

К

ВН

В
Н
ВН

К

К
В
Н
К

ЗК

ВН
В
Н

Психологічна служба

Предмети варіативної частини

Фізична культура 1-4 кл.

Іноземна мова 1-4 кл.

Основи здоров’я 1-4 кл.

Технології 1-4 кл.

Мистецтво 1-4 кл.

Математика 1-4 кл.

Українська мова 1-4 кл.

Українознавство

Захист Вітчизни

К
ВН

Фізична культура

К

Образотворче мистецтво

Інформатика

Технології

Екологія

Хімія

Географія

Біологія

Астрономія

ЗК

Математика

Художня культура

Людина і світ

Економіка

Правознавство

Історія

Світова література

Французька мова

Німецька мова

Англійська мова

Роки
Українська мова та літ.

Графік
контролю за станом викладання, рівнем знань, умінь і навичок учнів з предметів Типового навчального плану
на 2011-2020 роки

ЗК

ВН
В
Н

К

ЗК
К

ЗК

Графік надання методичної допомоги ЗНЗ та ДНЗ району
№ з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Назва закладу
Анадольський НВК І-ІІ ст.
Бочковецький НВК І-ІІ ст.
Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.
Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
Пригородоцький НВК І-ІІ ст.
Рухотинський НВК І-ІІ ст.
Санковецький НВК І-ІІ ст.
Чепоніська ЗОШ І-ІІ ст.
Ярівський НВК І-ІІ ст.
Білівецький НВК І-ІІІ ст.
Грозинецький НВК І-ІІІ ст.
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
Малинецький НВК І-ІІІ ст.
Полянський НВК І-ІІІ ст.
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Рашківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Хотинська ЗОШ І-Ш ст. №5
Хотинська гімназія
Клішковецька гімназія
Хотинський НВК І ст.
Клішковецький НВК І ст.
Зеленолипська ЗОШ І ст.
Млинківська ЗОШ І ст.
Гордівецька ЗОШ І ст.
Будинок дітей та учнівської молоді
Хотинська ДЮСШ
ДНЗ села Рашків
Колінковецький ДНЗ
ДНЗ село Гордівці
ДНЗ села Крутеньки
ДНЗ села Шилівці
ДНЗ села Каплівка

2011

2012

2013
+

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Графік
проведення семінарів директорів ЗНЗ району
№ з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Назва закладу
Анадольський НВК І-ІІ ст.
Бочковецький НВК І-ІІ ст.
Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.
Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
Пригородоцький НВК І-ІІ ст.
Рухотинський НВК І-ІІ ст.
Санковецький НВК І-ІІ ст.
Чепоніська ЗОШ І-ІІ ст.
Ярівський НВК І-ІІ ст.
Білівецький НВК І-ІІІ ст.
Грозинецький НВК І-ІІІ ст.
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
Малинецький НВК І-ІІІ ст.
Полянський НВК І-ІІІ ст.
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Рашківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Хотинська ЗОШ І-Ш ст. №5
Хотинська гімназія
Клішковецька гімназія
Хотинський НВК І ст.
Клішковецький НВК І ст.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
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Графік
проведення семінарів заступників директорів з виховної роботи ЗНЗ району
№
з\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Назва закладу
Анадольський НВК І-ІІ ст.
Бочковецький НВК І-ІІ ст.
Долинянська ЗОШ І-ІІ ст.
Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.
Керстенецька ЗОШ І-ІІ ст.
Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
Пригородоцький НВК І-ІІ ст.
Рухотинський НВК І-ІІ ст.
Санковецький НВК І-ІІ ст.
Ставчанський НВК І-ІІ ст.
Чепоніська ЗОШ І-ІІ ст.
Ярівський НВК І-ІІ ст.
Білівецький НВК І-ІІІ ст.
Грозинецький НВК І-ІІІ ст.
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
Малинецький НВК І-ІІІ ст.
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
Полянський НВК І-ІІІ ст.
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Рашківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Хотинська ЗОШ І-Ш ст. №5
Хотинська гімназія
Клішковецька гімназія

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+

Графік
проведення семінарів заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ району
№ з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Назва закладу
Анадольський НВК І-ІІ ст.
Бочковецький НВК І-ІІ ст.
Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.
Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
Пригородоцький НВК І –І Іст.
Рухотинський НВК І-ІІ ст.
Санковецький НВК І-ІІ ст.
Чепоніська ЗОШ І-ІІ ст.
Ярівський НВК І-ІІ ст.
Білівецький НВК І-ІІІ ст.
Грозинецький НВК І-ІІІ ст.
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
Малинецький НВК І-ІІІ ст.
Полянський НВК І-ІІІ ст.
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Рашківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Хотинська ЗОШ І-Ш ст. №5
Хотинська гімназія
Клішковецька гімназія
Хотинський НВК І ст.
Клішковецький НВК І ст

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

18

№ п/п

1.

2.

1.

2.

3.

Зміст заходів

Обґрунтування необхідності
здійснення заходів

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

І. Засідання колегії, наради та інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
І.1. Колегії районної державної адміністрації
Рак В.М.
Про організацію оздоровлення та
На виконання Закону України «Про
ІІ квартал
Микитюк М.В.
відпочинку дітей району
оздоровлення та відпочинок дітей»
Шевчук Д.О.
Про стан підготовки закладів
На виконання Закону України «Про
Грабовський
освіти району до нового 2017/2018
освіту», «Про загальну середню
ІІІ квартал
В.В.
навчального року та осінньоосвіту»
зимового періоду
І.2. Наради при голові районної державної адміністрації
Рак В.М.
Про підготовку до оздоровчої
На виконання Закону України «Про
І квартал
Микитюк М.В.
кампанії влітку 2017 року
оздоровлення та відпочинок дітей»
Шевчук Д.О.
Про стан підготовки закладів
На виконання Закону України «Про
Грабовський
освіти району до нового 2017/2018
освіту», «Про загальну середню
ІІІ квартал
В.В.
навчального року та осінньоосвіту»
зимового періоду
На виконання Закону України «Про
Зовнішнє незалежне оцінювання
освіту», «Про загальну середню
ІУ квартал
Коваль А.С.
2017
освіту»
І.3. Засідання комітетів (рад) при голові районної державної адміністрації
І.4. Інші заходи за участю голови районної державної адміністрації

1.
2.

Проведення районного свята «Юна На виконання Указу Президента України
від 30.09.2010 «Про заходи щодо
еліта району»
пріоритетного розвитку освіти в Україні»
Серпнева конференція працівників Відповідно до плану роботи
освіти району
управління освіти районної
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ІІ квартал
ІІІ квартал

Рак В.М.
Якуба Р.Є.
Коваль А.С.
Рак В.М.
Якуба Р.Є.

Відмітка
про
виконання

3.

І тур Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018»

4.

Урочистості з нагоди Дня
працівників освіти

1.

1.

2.

3.

державної адміністрації
На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 № 489/1995
«Про Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»
На виконання Законів України «Про
місцеві державні адміністрації»,
«Про освіту»

Шишковська М.І.
ІV квартал

Рак В.М.
Якуба Р.Є.

ІV квартал

Василенко Г.М.

І.5. Засідання сесії районної ради
Затвердження Програми розвитку На виконання Закону України «Про
освіту», «Про загальну середню
освіти Хотинського району на
освіту», Указу Президента України
2017 – 2019 рр.
І квартал
Рак В.М.
від 30.09.2010 «Про заходи щодо
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
ІІ. Колегії, наради, комітети, ради, комісії управлінь райдержадміністрації
ІІ.1. Колегії управління освіти районної державної адміністрації
Про хід виконання рішення колегії
Відповідно до графіка контролю за
управління освіти від 24.03.2016
станом викладання базових
Березень
Чорна Н.В.
№1/3 «Про стан викладання фізики
дисциплін у 2016/2017 навчальному
та астрономії в загальноосвітніх
році
навчальних закладах району
Березень
Прядко А. І.
Про стан та перспективи розвитку Наказ Департаменту освіти і науки
Шевчук Д.О.
обласної державної адміністрації
дитячо-юнацької спортивної
від 06.12.2016 р. №519 «Про стан та
школи
перспективи розвитку дитячоюнацьких спортивних шкіл системи
освіти області»
Березень
Коваль А.С.
Про хід виконання рішення колегії Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
управління освіти районної
дисциплін у 2016/2017 навчальному
державної адміністрації від
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4.
5.

6.

7.

8.

24.03.2016 р. №1/2 «Про стан
викладання образотворчого
мистецтва в загальноосвітніх
навчальних закладах району»
Про стан викладання української
мови та літератури в
загальноосвітніх навчальних
закладах району
Про хід виконання рішення колегії
управління освіти районної
державної адміністрації від
24.06.2016 року №2/1 «Про стан
правовиховної роботи у 2015/2016
навчальному році»
Про роботу навчальних закладів
району щодо попередження
випадків дитячого травматизму під
час навчально-виховного процесу
та в позаурочній діяльності,
забезпечення виконання вимог
Закону України «Про охорону
праці» та Положення про
організацію роботи з охорони
праці учасників навчальновиховного процесу в установах і
навчальних закладах
Про стан викладання та рівень
навчальних досягнень учнів з
географії
Про стан викладання та рівень
навчальних досягнень учнів з

році

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 навчальному
році
На виконання рішення колегії
Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від
01.07.2016 р. №2/2 «Про стан
правовиховної роботи у навчальних
закладах району»
На виконання Закону України «Про
охорону праці»,«Про загальну
середню освіту»

Червень

Шишковська
М.І.

Червень

Шевчук Д. О.

Червень

Микитюк М.В.

На виконання Закону України «Про
освіту»

Червень

Василенко Г.М.

На виконання Закону України «Про
освіту»

Жовтень

Василенко Г.М.
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історії
9.

10.

11.

12.

13.

Про стан викладання та рівень
навчальних досягнень з
математики учнів 5-11 класів
загальноосвітніх навчальних
закладах району
Про стан підготовки закладів
освіти району до нового 2017/2018
навчального року та осінньозимового періоду
Про стан викладання та рівень
навчальних досягнень з
української мови учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних
закладах району
Про стан викладання екології в
загальноосвітніх навчальних
закладах району та участь учнів в
природоохоронних акціях та
конкурсах

Про виконання єдиного
регіонального плану
комплектування навчальних
закладів випускниками 2017 року

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 навчальному
році

Жовтень

Чорна Н.В.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту», «Про
загальну середню освіту»

Жовтень

Грабовський
В.В.

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 навчальному
році

Грудень

Вирижинська
Н.В.

На виконання Закону України «Про
охорону навколишнього середовища (1991
р.), наказ Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту Чернівецької обласної
державної адміністрації від 26.10.2012 р.
№279 «Про проведення семінару
«Створення психолого-педагогічних умов
для підвищення якості дослідницької,
пошукової та експериментальної роботи з
обдарованою і талановитою
учнівською молоддю»

Грудень

Пацалюк Л.І.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту», наказу
Міністерства освіти і науки України
від 19.03.1997 р. №74 «Про введення
єдиних регіональних планів
комплектування навчальних закладів

Грудень

Микитюк М.В.
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щодо отримання повної загальної
середньої освіти»
14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.
1.

Про хід виконання рішення колегії
Відповідно до графіка контролю за
управління освіти від 29.12.2016
станом викладання базових
Вирижинська
№4/1 «Про стан викладання
Грудень
дисциплін у 2016/2017 навчальному
Н.В.
фізичної культури в 1-4 класах
році
загальноосвітніх навчальних
закладах району»
Про хід виконання рішення колегії
Відповідно до графіка контролю за
управління освіти від 29.12.2016
станом викладання базових
№1/4 «Про стан роботи
Грудень
Пислар О.В.
працівників психологічної служби дисциплін у 2016/2017 навчальному
році
загальноосвітніх навчальних
закладів району»
Про
дотримання
вимог На виконання наказу від 24.03.2016
Санітарного
регламенту
для №234 «Про затвердження
дошкільних навчальних закладів Санітарного регламенту для
Рак В.М.
Грудень
щодо розпорядку дня і навчання, дошкільних навчальних закладів»
Гріщенко О.В.
організації
життєдіяльності,
рухової активності дітей у ДНЗ
області
ІІ.2. Тематичні апаратні наради управління освіти райдержадміністрації
Про проведення колдоговірної кампанії у закладах освіти району
Василенко Г.М.
Про результати здачі статистичної звітності з охорони праці
Микитюк М.В
загальноосвітніх навчальних закладів району
Січень
Про хід реєстрації на державну підсумкову атестацію у формі
Коваль А.С.
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року
Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у 2017
Якуба Р.Є.
році
Про підсумки роботи дошкільної галузі освіти за 2016 рік
Лютий
Гріщенко О.В.
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2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Про підсумки проведення І та ІІ етапів конкурсу-захисту учнівських
науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАНУМ
Про підсумки участі у ІІ турі конкурсу «Учитель року»
Про (перспективний) єдиний регіональний план комплектування
навчальних закладів випускниками 2015/2016 навчального року
Про закінчення 2016-2017 навчального року та підготовку до ДПА учнів
4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району
Про хід підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання
у 2017 році
Про атестацію педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів
району
Про результати участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у
ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад
Про стан забезпечення захисту прав дітей у Хотинському районі
Аналіз стану травматизму учасників навчально – виховного процесу у
загальноосвітніх навчальних закладах району за І квартал
Про проведення оздоровчої компанії у дошкільних навчальних закладах
району
Про результати участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у ІІІ, ІV
етапах Всеукраїнських предметних олімпіад
Про хід підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів району до
навчально-польових зборів по Захисту Вітчизни
Про проведення місячника до Дня довкілля
Про підсумки проведення атестації педагогічних кадрів загальноосвітніх
навчальних закладів району
Про хід виконання рішення колегії адміністрації від 08.12.2016 р. №7/30
«Про організацію харчування дітей у закладах освіти за 2016 рік»
Про хід виконання Стратегії виховання особистості у системі освіти
Чернівецької області на 2016/2021 рр.
Про безпеку життєдіяльності та охорону праці під час проведення літньої
оздоровчої кампанії 2017 року
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Коваль А.С.
Якуба Р.Є.
Микитюк М.В
Вирижинська
Н.В.
Березень

Коваль А.С.
Якуба Р.Є.
Чорна Н.В.
Шевчук Д.О.
Микитюк М.В.
Гріщенко О.В.
Якуба Р.Є.
Чорна Н.В.

Квітень

Мітасов А.Ю.
Пацалюк Л.І.
Якуба Р.Є.
Курочкіна Т.Ф.
Шевчук Д.О.

Травень

Микитюк М.В.

2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.
1.
2.

Про організацію та проведення зональних спортивних змагань «Перші
кроки» серед дітей дошкільного віку
Про роботу з обдарованими дітьми та підготовку до районного свята
«Юна еліта району»
Про підсумки проведення засідання районної ПМПК
Про результати державної підсумкової атестації в 4 класах
загальноосвітніх навчальних закладах району
Про виконання розпорядження голови Хотинської районної державної
адміністрації від 09.12.2016 р. № 546-р «Про організацію та проведення
допризовної підготовки у 2016/2017 навчальному році»
Про стан підготовки закладів освіти району до нового 2017/2018
навчального року та осінньо-зимового періоду
Про організацію навчально-виховного процесу в районному Будинку
дітей та учнівської молоді.
Стан, перспективи розвитку та шляхи удосконалення гурткової роботи
Про підсумки моніторингового дослідження готовності дітей
шестирічного віку до навчання в школі
Про набір слухачів на 2017-2018 н.р. у філію БМАНУМ на базі Хотинської
гімназії та відділення БМАНУМ

3.

Про підготовку до серпневої конференції працівників освіти району

4.

Про стан підготовки закладів освіти району до нового 2017/2018
навчального року та осінньо-зимового періоду
Про організацію та проведення урочистостей до Дня працівників освіти
Про результати проведення періодичного медогляду працівників галузі
освіти району
Про підсумки оздоровчої компанії у дошкільних навчальних закладах
району

5.
1.
2.
3.

Гріщенко О.В.
Коваль А.С.
Пислар О.В.
Вирижинська
Н.В.
Червень

Мітасов А.Ю.
Грабовський
В.В.

Липень
Шевчук Д.О.
Гріщенко О.В.
Коваль А.С.
Серпень

Рак В.М.
Якуба Р.Є.
Грабовський
В.В.
Василенко Г.М.
Микитюк М.В.

Вересень

Гріщенко О.В.
Грабовський
В.В.

Про організацію перевезення учнів до місць навчання
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4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Про проведення атестації педагогічних кадрів загальноосвітніх
навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році
Про результати державної підсумкової атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання випускників 2016 року
Про забезпечення підручниками учнів 1-11-х класів
Про організацію проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад
Про забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району
працівниками психологічної служби
Про організацію та проведення районного туру конкурсу «Учитель року»
Про організацію індивідуального та інклюзивного навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах району
Про стан підготовки закладів освіти району до нового 2017/2018
навчального року та осінньо-зимового періоду

Якуба Р.Є.
Коваль А.С.
Пацалюк Л.І.
Якуба Р.Є.
Пислар О.В.
Якуба Р.Є.

Жовтень

Про дотримання лімітів споживання енергоносіїв
Про охоплення навчанням учнів в загальноосвітніх навчальних закладах
району. Підсумки проведення Всеукраїнського профілактичного рейду
«Урок»
Про проведення природоохоронних акцій та конкурсів у загальноосвітніх
навчальних закладах району

Пацалюк Л.І.
Листопад

Про дотримання лімітів споживання енергоносіїв

1.

Про підсумки районного туру конкурсу «Учитель року»
Про підсумки проведення І-ІІ етапів та Всеукраїнських олімпіад з базових
Грудень
дисциплін
Про підсумки роботи ПМПК у 2017 році
ІІ.3. Наради з керівниками закладів освіти
Про укладання колективних
Галузева угода на 2016/2020 р.р.
договорів у закладах освіти району
Січень
Обласна галузева угода
на 2017/2020 роки

3.
1.
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Грабовський
В.В.
Грабовський
В.В.
Шевчук Д.О.

2.

2.

Пислар О.В.

Грабовський
В.В.
Якуба Р.Є.
Якуба Р.Є.
Чорна Н.В.
Пислар О.В.
Василенко Г.М.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Про підсумки І етапу конкурсузахисту учнівських науководослідницьких робіт учнів-членів
міжшкільних наукових товариств
Про підготовку та реєстрацію
випускників загальноосвітніх
навчальних закладів району на
ЗНО
Про підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних кадрів
загальноосвітніх навчальних
закладів району при Інституті
післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області
Про організацію харчування дітей
у дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах
Про атестацію педагогічних
працівників загальноосвітніх
навчальних закладів району
Про особливості підготовки учнів
до ДПА у формі ЗНО в 2017 році з
математики
Про замовлення документів про
освіту випускниками 9-х, 11-х
класів загальноосвітніх навчальних
закладів району
Про хід колективно-договірної
кампанії у закладах освіти району

На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010 р. №926/2010
«Про заходи щодо пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
27.07.2016 р. №889 «Деякі питання
проведення в 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання»

Січень

Коваль А.С.

Січень

Коваль А.С.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Січень

Якуба Р.Є.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Січень

Курочкіна Т.Ф.

На виконання Закону України «Про
освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних працівників

Лютий

Якуба Р.Є.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Лютий

Чорна Н.В.
Коваль А.С.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Лютий

Микитюк М.В.

Березень

Василенко Г.М.

Галузева угода на 2016/2020 р.р.
Обласна галузева угода
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
27.07.2016 р. №889 «Деякі питання
проведення в 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання»
На виконання Указу Президента
Про закінчення 2016-2017
навчального року та підготовку до України від 30.09.2010 №926/2010
«Про заходи щодо забезпечення
державної підсумкової атестації
пріоритетного розвитку освіти в
учнів 4 класів загальноосвітніх
Україні»
навчальних закладів району
Про підготовку пунктів тестування На виконання наказу МОНУ від
27.07.2016 №889 «Деякі питання
до пробного зовнішнього
проведення в 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання 2017
незалежного оцінювання»
року
Про порядок закінчення 2016/2017
навчального року та проведення
На виконання Законів України «Про
державної підсумкової атестації
освіту», «Про загальну середню
учнів
у
загальноосвітніх
освіту»
навчальних закладах району
Про підготовку до проведення
державної підсумкової атестації у
формі зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 році

Підготовка
та
організація
оздоровчої кампанії 2017 року
Про підготовку пунктів тестування
до зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 року
Про організацію харчування дітей
у пришкільних таборах

На виконання Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей»
На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
27.07.2016 р. №889 «Деякі питання
проведення в 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання»
На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»
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Березень

Коваль А.С.

Березень

Вирижинська
Н.В.

Березень

Коваль А.С.

Квітень

Рак В.М.
Микитюк М.В.

Квітень

Рак В.М.
Микитюк М.В.

Квітень

Коваль А.С.

Травень

Курочкіна Т.Ф.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Про підсумки проведення атестації
педагогічних працівників
навчальних закладів району
Про організацію інклюзивного та
індивідуального навчання у
2017/2018 н.р.

Про проведення інструктивнометодичних семінарів щодо
організації навчально-виховного
процесу в 2017/2018 навчальному
році
Про проведення обстеження
готовності установ освіти району
до початку нового навчального
року та роботи в осінньо-зимовий
період
Про підсумки зовнішнього
незалежного оцінювання
випускників загальноосвітніх
навчальних закладів району в 2017
році
Про організацію та проведення
атестації керівних та педагогічних
працівників загальноосвітніх
навчальних закладів району

На виконання Закону України «Про
освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних кадрів

Червень

Якуба Р.Є.

На виконання наказу Міністерства освіти і
науки України від 12.01.2016 р. №8 «Про
затвердження Положення про індивідуальну
форму навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах району», Порядок
організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах району
затверджені Постановою Кабінету Міністрів
України від 15.08.20108 р. №872

Серпень

Пислар О.В.

На виконання Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню
освіту»

Серпень

Якуба Р.Є.

На виконання Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню
освіту»

Серпень

Грабовський
В.В.

На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
27.07.2016 р. №889 «Деякі питання
проведення в 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання»

Вересень

Коваль А.С.

На виконання Закону України «Про
освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних працівників

Вересень

Якуба Р.Є.
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23.
24.

25.

26.

1.

На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 р. №489 «Про
Жовтень
Всеукраїнський конкурс «Учитель
року»
Про організацію та проведення І та Відповідно до Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади,
ІІ етапів Всеукраїнських
турніри, конкурси з навчальних
учнівських олімпіад у
предметів, конкурси-захисти
загальноосвітніх навчальних
науково-дослідницьких робіт,
закладах району
Жовтень
олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від
22.09.2011 р. №1099
На виконання Законів України «Про
Про початок опалювального
Жовтень
сезону та функціонування установ освіту», «Про загальну середню
освіту»
освіти в осінньо-зимовий період
На виконання наказу Департаменту
Про виконання плану заходів,
освіти і науки обласної державної
спрямованих на популяризацію
адміністрації від 22.04.2016 р. №209
вивчення англійської мови в 2017
Жовтень
«Про затвердження плану заходів,
році
спрямованих на активізацію
вивчення громадянами англійської
мови на період до 2020 року»
ІІ.4. Засідання комітетів, рад, комісій райдержадміністрації
На виконання Указу Президента
Засідання ради з питань
України від 13.10.2015 №580
впровадження стратегії
«Про Стратегію національнонаціонально-патріотичного
Щоквартально
патріотичного виховання дітей та
виховання дітей та молоді в
молоді на 2016 - 2020 роки»
районі на 2016/2020 рр.
Про проведення І туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року»
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Якуба Р.Є.

Якуба Р.Є.

Грабовський
В.В.

Якуба Р.Є.

Шевчук Д. О.

ІІ.5. Засідання методичної ради
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Про атестацію педагогічних
працівників у 2017 році – творчі
звіти вчителів, що претендують на
присвоєння педагогічних звань
«учитель-методист», «старший
вчитель»
Про результати участі
педагогічних працівників району в
ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року»
Про діяльність міжшкільних
учнівських наукових товариств та
об’єднань у загальноосвітніх
навчальних закладах району
Про стан роботи працівників
психологічної служби
загальноосвітніх навчальних
закладів району»

Про системність роботи з
обдарованими дітьми дошкільного
віку
Про підсумки організації роботи
методичної служби району у
2016/2017 навчальному році

На виконання Типового положення
про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України
від 06.10.2010 р. №930

Лютий

Якуба Р.Є.
методисти
РМК

На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 р.
№4879/1995 «Про Всеукраїнський
конкурс «Учитель року»

Березень

Якуба Р.Є.

На виконання Закону України «Про
позашкільну освіту»

Березень

Коваль А.С.

На виконання Положення про
психологічну службу, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки
України від 22.07.2009 р. №616 Про
внесення змін до Положення про
психологічну службу системи освіти
України»

Березень

Пислар О.В.

На виконання Базового компоненту
дошкільної освіти

Червень

Гріщенко О.В.

На виконання Положення про районний
методичний кабінет, наказу управління
освіти районної державної адміністрації від
14.09.2016 р. №189 «Про організацію
методичної роботи з педагогічними кадрами
у 2016/2017 навчальному році»

Червень

Якуба Р.Є.
Методисти РМК
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7.
Про результативність участі
школярів району в ІІІ-IV етапах
Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів
8.
Про участь учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району у
Всеукраїнських учнівських
олімпіадах та конкурсах з
математики
9.

10.

11.

12.

Відповідно до Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.09.2011 р.
№1099
Відповідно до Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.09.2011 р.
№1099

Червень

Якуба Р.Є.
методисти
РМК

Червень

Чорна Н.В.

Про стан викладання та навчальнометодичне забезпечення галузі
«Мова і література»
Про впровадження компетентнісно
- орієнтованих завдань з
української мови у 3-4 класах
Ефективність використання
комп’ютерної та медійної техніки
у ДНЗ

На виконання Державного стандарту
початкової освіти

Червень

Вирижинська
Н.В.

На виконання Державного стандарту
початкової освіти

Вересень

Вирижинська
Н.В.

На виконання Базового компоненту
дошкільної освіти

Вересень

Гріщенко О.В.

Про результати державної
підсумкової атестації випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів району

На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
27.07.2016 р. №889 «Деякі питання
проведення в 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання»

Вересень

Коваль А.С.
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13.

14.

15.

16.

Про структуру методичної роботи
у 2017/2018 навчальному році,
науково-методичну проблему та
планування роботи районних
методичних об'єднань
Про методичні рекомендації щодо
викладання навчальних предметів
у 2017/2018 навчальному році
Про організацію індивідуального
та інклюзивного навчання в
загальноосвітніх навчальних
закладах району

Вивчення досвіду Тамазликар
Н.М., вчителя біології Хотинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №5

На виконання Положення про
районний методичний кабінет,
наказу управління освіти «Про
організацію методичної роботи в
закладах освіти району»
На виконання Державних стандартів
базової і повної середньої освіти
На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
12.01.2016 р. №8 «Про затвердження
Положення про індивідуальну
форму навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах району»,
Порядок організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах району
затверджені Постановою Кабінету
Міністрів України від 15.08.20108 р.
№872
На виконання рішення колегії
Міністерства освіти і науки України
від 23.11.1987 р. №9/108 «Про
удосконалення системи вивчення і
поширення передового досвіду»
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Вересень

Якуба Р.Є.
методисти
РМК

Вересень

Якуба Р.Є.
методисти
РМК

Вересень

Пислар О.В.

Вересень

Пацалюк Л.І.

17.

18.

19.

20.

Про результативність проведення
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад та підготовка до участі в
ІІІ етапі олімпіад

Про реалізацію Регіональної
програми «Підвищення якості
навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Чернівецької
області на 2013/2018 роки»

Про роботу над поповненням
інформаційним матеріалом Веб сайту « Історико - краєзнавчий
портрет»

Про стан правоосвітньої роботи в
закладах освіти району

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»,
відповідно до Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних
предметів, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і неауки України від
22.09.2011 р. №1099
На виконання наказу Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту
обласної державної адміністрації від
29.05.2013 р. №552 «Про
затвердження Регіональної програми
«Підвищення якості навчання учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів Чернівецької області на
2013/2018 роки»
На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту», наказу
Головного управління освіти і науки
обласної державної адміністрації від
18.11.2011 р. №614 «Про створення
веб - проекту « Історико краєзнавчий портрет Чернівецької
області»
На виконання Національної
програми правової освіти
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Грудень

Якуба Р.Є.

Грудень

Якуба Р.Є.

Грудень

Коваль А.С.

Грудень

Василенко
Г.М.

21.

1.

2.

3.

На виконання Закону України «Про
охорону навколишнього середовища
(1991 р.), наказ Департаменту освіти
і науки, молоді та спорту
Чернівецької обласної державної
адміністрації від 26.10.2012 р. №279
Грудень
Пацалюк Л.І.
«Створення психолого-педагогічних
умов для підвищення якості
дослідницької, пошукової
та експериментальної роботи з
обдарованою і талановитою
учнівською молоддю»
ІІІ. Організаційні заходи: комплексні, тематичні перевірки,
семінари-практикуми, конференції, прес-конференції, брифінги, інші заходи
ІІІ.1. Комплексні, тематичні перевірки
На виконання наказу управління
Державна атестація Рашківської
освіти, молоді та спорту районної
загальноосвітньої школи І-ІІ
державної адміністрації від
ступенів
Січень – лютий
23.04.2015 р. №96 «Про проведення
Рак В.М.
державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району»
Державна атестація дошкільного
На виконання наказу управління
навчального закладу села Рашків
освіти, молоді та спорту районної
Хотинського району
державної адміністрації від
Січень – лютий Гріщенко О.В.
23.04.2015 р. №96 «Про проведення
державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району»
Моніторинг стану травматизму у На виконання Закону України «Про
Щокварталу
Микитюк М.В.
навчальних закладах області
освіту»

Про хід реалізації регіональної
програми екологічної освіти та
виховання у Чернівецькій області
на 2013/2017 навчальні роки
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Моніторинг стану злочинності й
правопорушень серед учнівської
молоді району у 2016/2017
навчальному році
Моніторинг якості знань учнів з
географії. Вивчення стану
викладання та рівня навчальних
досягнень учнів з географії
Вивчення стану роботи
логопедичних пунктів при
загальноосвітніх навчальних
закладах району
Вивчення стану викладання
української мови та літератури в
загальноосвітніх навчальних
закладах району
Перевірка готовності закладів
освіти району до роботи в новому
2017/2018 навчальному році та в
осінньо-зимовий період
Перевірка стану дотримання вимог
Санітарного
регламенту
для
дошкільних навчальних закладів
щодо розпорядку дня і навчання,
організації
життєдіяльності,
рухової активності дітей у ДНЗ
району

На виконання Закону України «Про
освіту»
На виконання графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін на 2016/2017 роки у
загальноосвітніх навчальних
закладах району
На виконання Положення про
логопедичні пункти системи освіти,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від
13.05.1993 р. №135
Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 навчальному
році
На виконання Закону України «Про
освіту»
На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
24.03.2016 р. №234 «Про
затвердження Санітарного
регламенту для дошкільних
навчальних закладів»
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Березень –
квітень

Шевчук Д.О.

Квітень

Василенко
Г.М.

Квітень

Пислар О.В.

Квітень-травень

Шишковська
М.І.

Серпень
Жовтень

Грабовський
В.В.
Рак В.М.
Гріщенко О.В.

10.

11.

12.

13.

Моніторинг якості знань учнів з
німецької мови

Державна атестація
Колінковецького дошкільного
навчального закладу
Хотинського району

Організація та проведення у
загальноосвітніх навчальних
закладах району он-лайн тестування рівня навчальних
досягнень учнів з англійської мови
Вивчення стану виконання плану
заходів спрямованих на
популяризацію вивчення
англійської мови в 2017 році

На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010 р. №926/2010
«Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
На виконання наказу управління
освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації від
23.04.2015 р. №96 «Про проведення
державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району»
На виконання наказу Департаменту
освіти і науки обласної державної
адміністрації від 22.04.2016 р. №209
«Про затвердження плану заходів,
спрямованих на активізацію
вивчення громадянами англійської
мови на період до 2020 року»
На виконання наказу Департаменту
освіти і науки обласної державної
адміністрації від 22.04.2016 р. №209
«Про затвердження плану заходів,
спрямованих на активізацію
вивчення громадянами англійської
мови на період до 2020 року»

37

Жовтень

Якуба Р.Є.

Жовтень

Гріщенко О.В.

Жовтеньлистопад

Якуба Р.Є.

Листопад

Якуба Р.Є.

14.

15.

16.

17.

18.

На виконання наказу управління
освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації від
23.04.2015 р. №96 «Про проведення
державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району»
Державна атестація
На виконання наказу управління
Хотинської гімназії
освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації від
23.04.2015 р. №96 «Про проведення
державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району»
На виконання графіка контролю за
Моніторинг якості знань учнів з
історії. Вивчення стану викладання станом викладання базових
дисциплін на 2016/2017 роки у
та рівня навчальних досягнень
загальноосвітніх навчальних
учнів з історії
закладах району
На виконання Указу Президента
Вивчення стану організації
України від 30.09.2010 р. №926/2010
методичної роботи та викладання
«Про заходи щодо забезпечення
навчальних предметів у
пріоритетного розвитку освіти в
загальноосвітніх навчальних
Україні»
закладах району
Моніторинг стану травматизму,
На виконання Закону України «Про
охорони праці та безпеки
життєдіяльності в загальноосвітніх освіту»
навчальних закладах району
Державна атестація
Клішковецького навчально –
виховного комплексу І ст.
Хотинського району

38

Листопад

Вирижинська
Н.В.

Листопад –
грудень

Чорна Н.В.

Вересень жовтень

Василенко
Г.М.

Протягом року

Якуба Р.Є.,
методисти
РМК

Щоквартально

Микитюк М.В.

19.

1.

2.

3.

4.

Вивчення стану методичної
роботи дошкільного навчального
Відповідно до
закладу села Рашків , Рашківської На виконання плану Державної
Якуба Р.Є.,
плану графіка
державної атестації
загальноосвітньої школи І-ІІ
атестації ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ на
методисти
навчальних
ступенів, Колінковецького ДНЗ,
2011/2020 роки
РМК
закладів
району
Клішковецького НВК, Хотинської
гімназії
ІІІ.2. Семінари-практикуми, конференції, прес-конференції, брифінги, інші заходи
Семінар директорів
На виконання Закону України «Про
загальноосвітніх навчальних
Якуба Р.Є.
освіту», «Про загальну середню
Січень
закладів на базі Хотинської
Пислар О.В.
освіту»
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1
Участь у конференції з проблеми
На виконання регіональної програми
«Модернізація змісту, форм і
«Підвищення якості навчання учнів
методів роботи щодо викладання
Шишковська
Січень
шкільних курсів української мови загальноосвітніх навчальних
М.І.
закладів Чернівецької області на
та літератури (інваріантна та
2013/2018 роки»
варіативна складові навчального
плану)»
Семінар-практикум для
На виконання Закону України «Про
заступників директорів з
Якуба Р.Є.
Лютий
навчально-виховної роботи на базі освіту», «Про загальну середню
Чорна Н.В.
освіту»
Рукшинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Майстер-клас для молодих та
На виконання Закону України «Про
малодосвідчених вчителів
Лютий
освіту»
Чорна Н.В.
математики на базі Хотинської
гімназії
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5.

6.

7.

8.

9.

Участь у педагогічних читаннях до
120-річчя від дня народження
Є.Маланюка (1897-1968),
українського поета,
мистецтвознавця, літературознавця

На виконання Закону України «Про
освіту», Указу Президента України
від 30.09.2010 р. №926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
Участь у педагогічних читаннях на На виконання Закону України «Про
освіту», Указу Президента України
відзначення 190 років від дня
народження Л.Глібова (1827-1893), від 30.09.2010 р. №926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення
українського поета, байкаря,
пріоритетного розвитку освіти в
журналіста, видавця
Україні»
Участь у семінарі з проблеми
На виконання регіональної програми
«Використання навчально«Підвищення якості навчання учнів
методичної та матеріальної бази
загальноосвітніх навчальних
кабінетів суспільно-гуманітарних
закладів Чернівецької області на
дисциплін для формування
2013/2018 роки»
предметних і життєвих
компетентностей учнів»
На виконання наказу Департаменту
Семінар-нарада для педагогів
освіти і науки обласної державної
початкової ланки, які
адміністрації від 18.05.2015 р. №255
впроваджують в практику роботи
«Про організацію роботи з адаптації,
інтегрований курс «Культура
апробації та впровадження курсу
добросусідства»
«Культура добросусідства» в
Чернівецькій області
Засідання Хотинської районної
На виконання Положення про
ПМПК
центральну, обласні, Київську,
міські, районні (міські) ПМПК
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 07.07.2004 р. №569/38
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02 лютого

Шишковська
М.І.

05 березня

Шишковська
М.І.

Березень

Шишковська
М.І.

Березень

Вирижинська
Н.В.

Лютий Березень

Пислар О.В.

10.

11.

12.

13.

14.

Участь у педагогічному
практикумі з учителями зарубіжної
літератури у рамках
Всеукраїнського проекту
«Філологічний олімп» з проблеми
«Модернізація змісту літературної
освіти в контексті полікультурного
середовища»
Засідання атестаційної комісії ІІ
рівня
Семінар-практикум для педагогів
дошкільних навчальних закладів
району, які впроваджують в
практику роботи програму з
соціально-фінансової освіти дітей
від 3 до 6(7) років «Афлатот»
Семінар-нарада для вчителів
екології на базі Полянського НВК
з проблеми «Розвиток творчих
здібностей учнів засобами
експериментально-дослідницької
роботи»
Круглий стіл для вчителів
англійської мови «Навчальнометодичне забезпечення
викладання англійської мови в
навчальному закладі»

Відповідно до Положення про
порядок здійснення інноваційної
освітньої діяльності, затвердженого
наказом МОН МСУ від 30.11.2012 р.
№1352, затвердженого в МЮУ від
18.12.2012 р. №2111/22423, наказу
Міністерства освіти і науки України
від 04.03.2016 р. №215
На виконання Закону України «Про
освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних працівників
На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
22.01.2016 р. №46 «Щодо
упровадження основ соціальної та
фінансової освіти дітей дошкільного
віку»
На виконання Закону України «Про
позашкільну освіту» та Регіональної
Концепції екологічної освіти
Чернівецької області
На виконання наказу Департаменту
освіти і науки обласної державної
адміністрації від 22.04.2016 р. №209
«Про затвердження плану заходів,
спрямованих на активізацію
вивчення громадянами англійської
мови на період до 2020 року»
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Квітень

Шишковська
М.І.

Квітень

Рак В.М.
Якуба Р.Є.

Квітень-травень

Гріщенко О.В.

Травень

Пацалюк Л.І.
Танасійчук
О.В.

Червень

Якуба Р.Є.

15.

16.

17.

18.

19.

Інструктивно-методичні наради з
вчителями - предметниками ЗНЗ та
працівниками дошкільної освіти з
проблеми «Організація науковометодичного супроводу навчальновиховного процесу в 2017/2018
навчальному році»
Інструктивно-методична нарада
для керівників загальноосвітніх
навчальних закладів щодо
дотримання єдиних вимог до
ведення шкільної документації
Семінар-нарада з відповідальними
працівниками загальноосвітніх
навчальних закладів з питань
проведення атестації педагогічних
працівників
Відзначення Всеукраїнського Дня
дошкілля. Районний фестиваль
творчих ідей педагогів дошкільних
навчальних закладів «Калейдоскоп
навчально-методичних посібників»
Участь у круглому столі у он-лайн
режимі з проблеми «Створення
умов для гармонійного розвитку
особистості засобами
українознавства»

На виконання Законів України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про загальну середню освіту»

Серпень

Рак В.М.
Якуба Р.Є.

На виконання Закону України «Про
освіту»

Серпень

Рак В.М.
Якуба Р.Є.

На виконання Законів України «Про
освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних працівників

Вересень

Якуба Р.Є.

На виконання листа Міністерства
освіти і науки України від
25.04.2012 р. №1/9-317 «Про
підготовку та проведення
Всеукраїнського Дня дошкілля»
На виконання регіональної програми
«Підвищення якості навчання учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів Чернівецької області на
2013/2018 роки»

Вересень

Рак В.М.
Якуба Р.Є.
Гріщенко О.В.
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Жовтень

Шишковська
М.І.

20.

21.

22.

1.

2.

3.

Семінар керівників ЗНЗ з
проблеми «Організаційно методичні аспекти атестації
керівних та педагогічних кадрів у
2017/2018 навчальному році»
Участь у семінарі з проблеми
«Роль визначних особистостей –
митців, діячів науки і культури у
процесі формування національної
свідомості учнівської молоді»

На виконання Закону України «Про
освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних працівників
На виконання Закону України «Про
освіту», «Про загальну середню
освіту», Указу Президента України
від 30.09.2010 р. №926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»

Організаційне забезпечення і
участь у заходах щодо відзначення
Згідно календарного плану на 2017
знаменних дат, державних свят
рік
інших молодіжних заходах,
профілактичної роботи серед дітей
та молоді
ІІ.3. Культурно-масові заходи
Участь у ІІІ (обласному) етапі
На виконання Указу Президента
Всеукраїнського конкурсу
України від 22.03.2002 р. №284/2002
учнівської творчості (номінації:
«Про проведення Всеукраїнського
«Література», «Історія України і
конкурсу учнівської творчості»
державотворення»)
Участь в організації та проведенні Згідно календарного плану на 2017
заходів до Дня Соборності України рік
Організація та проведення І етапу
На виконання Закону України «Про
конкурсу-захисту учнівських
позашкільну освіту»
науково-дослідницьких робіт
учнів-членів
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Жовтень
Листопад

Якуба Р.Є.
Пислар О.В.
Шишковська
М.І.

Протягом року
Шевчук Д.О.

Січень

Василенко
Г.М.
Шишковська М.І.

Січень

Шевчук Д.О.

Січень

Коваль А.С.

4.

5.

6.

7.

8.

На виконання Указу Президента
Участь у ІІ турі Всеукраїнського
України
від 29.06.1995 р.
конкурсу «Учитель року»
№4879/1995 «Про Всеукраїнський
конкурс «Учитель року»
Районний етап огляду - конкурсу На виконання Закону України «Про
на
кращий
заклад
щодо загальну середню освіту»
дотримання вимог охорони праці
та безпеки життєдіяльності
Участь у ІІ форумі керівниківноваторів навчальних закладів
На виконання Закону України «Про
області в онлайн режимі
загальну середню освіту»
«Інноваційний освітній простір
Чернівеччини»
Відповідно до Положення про
проведення обласного конкурсу
експериментально-дослідницьких
Районний конкурс
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний
дослідник», зареєстрованого в
робіт з природознавства «Юний
Головному управлінні юстиції
дослідник»
обласної державної адміністрації від
14.03.2012 р. №540
Участь у Міжнародному конкурсі з На виконання наказу Національного
українознавства для учнів 8-11 науково-дослідного інституту
класів загальноосвітніх навчальних українознавства та всесвітньої історії від
30.01.2013 №6 «Про організацію та
закладів
проведення Міжнародного конкурсу з
українознавства для учнів 8-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів»,
наказу Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від
20.10.2015 р. №448 «Про проведення
конкурсу з українознавства»
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Січень
Січень - лютий

Рак В.М.
Якуба Р.Є.
Василенко
Г.М.
Микитюк М.В.

Лютий

Якуба Р.Є.

Лютий

Пацалюк Л.І.
Вирижинська
Н.В.

Лютий березень

Шишковська
М.І.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Місячник до Всесвітнього Дня
охорони праці

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Участь в організації та проведенні
Згідно календарного плану на 2017
заходів до Міжнародного жіночого
рік
Дня 8-березня.
На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від 07.05
Районний етап Всеукраїнського
2012 р. №552 «Про затвердження
міжнародного конкурсу з
Положення про міжнародний
математики «Кенгуру-2017 рік»
математичний конкурс «Кенгуру»»
На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від 07.05
Районний етап Всеукраїнського
2012 р. №553 «Про затвердження
конкурсу з фізики «Левеня-2017»
Положення про міжнародний
фізичний конкурс «Левеня»»
Організація заходів по
Згідно календарного плану на 2017
відзначенню Дня Матері та Дня
рік
сім’ї
Проведення районного та участь в
Згідно календарного плану на 2016
обласному конкурсі «Конституція
рік
в моєму житті»
Участь в обласній учнівсько- На виконання Указу Президента України
педагогічній акції «У вишиванках № 580 від 13.10.2015 р. «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання
до Європи»

дітей та молоді на 2016-2020 роки та
Комплексної програми виховання
особистості в системі освіти Чернівецької
області на 2017/2021 роки
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Березеньквітень
Березень

Микитюк М.В.
Василенко
Г.М.
Шевчук Д.О.

Березень,
грудень

Чорна Н.В.

Березень,
квітень

Чорна Н.В.

Березень,
травень
Квітень-травень
Травень

Шевчук Д.О.
Василенко
Г.М.
Шевчук Д.О.
Шишковська
М.І.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

Районний фестиваль творчих ідей
педагогів дошкільних навчальних
закладів «Калейдоскоп навчальнометодичних посібників»

На виконання Закону України «Про
дошкільну освіту», Указу Президента
України від 30.09.2010 р. №926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

Участь в урочистостях «Випуск
БМАНУМ»
Проведення районного свята
вшанування обдарованих дітей
«Юна еліта району»
Участь у заходах до Міжнародного
Дня захисту дітей.
Організація і проведення заходів
до Дня молоді
Зональні спортивні змагання серед
дітей дошкільного віку «Перші
кроки»
Організація і проведення
традиційної ХХІІ відкритої
спартакіади серед людей з
обмеженими фізичними
можливостями

На виконання Закону України «Про
позашкільну освіту»
На виконання плану роботи
управління освіти районної
державної адміністрації
Згідно календарного плану на 2017
рік
Згідно календарного плану на 2017
рік

23.

Відзначення Дня знань

24.

Серпнева конференція працівників
освіти

25.

Організація і проведення
традиційної ХХІІ відкритої
спартакіади серед людей з
обмеженими фізичними
можливостями

Травеньвересень

Гріщенко О.В.

Травень

Коваль А.С.

Травень

Якуба Р.Є.
Коваль А.С.

Червень

Шевчук Д.О.

Червень

На виконання Закону України «Про
дошкільну освіту»

Червень

Згідно календарного плану на 2017
рік

Серпень

Згідно календарного плану на 2017
рік
На виконання плану роботи
управління освіти районної
державної адміністрації
Згідно календарного плану на 2017
рік
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Серпень
Серпень

Серпень

Шевчук Д.О.
Гріщенко О.В.

Шевчук Д.О.
Шевчук Д.О.
Рак В.М.
Якуба Р.Є.,
працівники управління,
методисти РМК

Шевчук Д.О.

26.

Відзначення Дня знань

27.

Участь у Міжнародній грі
«Соняшник» для учнів 1-11 класів

Згідно календарного плану на 2017
рік
На виконання листів Міністерства
освіти і науки України

28.

Проведення 72-ї районної
спартакіади школярів

29.

Відзначення Дня Захисника
Вітчизни

На виконання розпорядження
обласної державної адміністрації від
29.05.2002 р. №318-р «Про обласну
програму спартакіади школярів»
Згідно календарного плану на 2017
рік

30.

Урочистості з нагоди Дня
працівників освіти

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

31.

32.
33.

34.

На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010 р №928 «Про
Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка»
Участь в урочистостях «Посвята в На виконання Закону України «Про
слухачі БМАНУМ»
позашкільну освіту»
Участь у фаховому конкурсі
На виконання листів Міністерства
«Соняшник-учитель» - 2017
освіти і науки України
Участь у Міжнародному мовно- На виконання Указу Президента
літературному конкурсі учнівської України від 30.09.2010 р. №926/2010
та студентської молоді імені «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Тараса Шевченка
Україні»
Районний етап Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
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Серпень

Шевчук Д.О.

Вересеньквітень

Шишковська
М.І.

Вересеньгрудень

Шевчук Д.О.
Прядко А.І.

Жовтень
Жовтень

Шевчук Д.О.
Мітасов А.Ю.
Рак В.М.
Василенко
Г.М.
Шишковська М.І.

Жовтень

Шишковська
М.І.

Жовтень

Коваль А.С.

Жовтень

Шишковська
М.І.
Шишковська
М.І.

Жовтень-лютий

35.

36.

Участь
у
Всеукраїнському
конкурсі учнівської творчості під
гаслом «Об’єднаймося ж, брати
мої!»
Участь у Міжнародному конкурсі з
української мови імені Петра
Яцика

Листопад-січень
На виконання Указу Президента
України від 22.03.2002 р. №284 «Про
Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості»
Відповідно до Положення про
Листопад-січень
Міжнародний конкурс з української мови
імені Петра Яцика, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від
13.03.2008 р. №168, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 15.07.2008 за
№643/15334

Шишковська
М.І.
Шишковська
М.І.

37.

Районний етап Міжнародного
конкурсу з української мови імені
Петра Яцика

На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
13.03.2008 р. №168 «Про
затвердження Положення про
Міжнародний конкурс з української
мови імені Петра Яцика»

Листопад

Шишковська М.І.
Вирижинська
Н.В.

38.

ІІ етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Листопад грудень

Якуба Р.М.
Методисти
РМК

Відзначення Дня Гідності та
Свободи
Відзначення Дня вшанування
жертв голодоморів та політичних
репресій

Згідно календарного плану на 2017
рік

Листопад

Шевчук Д.О.

Згідно календарного плану на 2017
рік

Листопад

Шевчук Д.О.

Грудень

Шишковська
М.І.

Грудень

Рак В.М.
Якуба Р.Є.

39.
40.

41.

Районний етап Міжнародного
конкурсу з українознавства

42.

І тур Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року»

Відповідно до Положення про
проведення конкурсу з
українознавства
На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 р.
№4879/1995 «Про Всеукраїнський
конкурс «Учитель року»
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

Відзначення Дня вшанування
ліквідаторів на Чорнобильській
АЕС
Організація і проведення заходів
щодо профілактики негативних
явищ в молодіжному середовищі.
Організація і проведення заходів
до Дня толерантного ставлення до
Віл-інфікованих.
Участь у організації і проведенні
заходів до Дня святого Миколая та
Новорічних свят

Згідно календарного плану на 2017
рік

Грудень

Шевчук Д.О.

Згідно календарного плану на 2017
рік

Листопад грудень

Шевчук Д.О.

Згідно календарного плану на 2017
рік

Грудень

Шевчук Д.О.

Організація та проведення заходів
в рамках Всеукраїнського тижня
права

На виконання Указу Президента
України від 08.12.2008 р. №1149
«Про Всеукраїнський тиждень
права»

Грудень

Василенко
Г.М.

Участь збірних команд району в
обласних та Всеукраїнських
змаганнях згідно запрошень та
положень
Організація та проведення міських,
районних, шкільних спортивних
змагань для дітей та молоді району

Згідно календарного плану на 2017
рік

Протягом року

Згідно календарного плану на 2017
рік

Протягом року

Шевчук Д.О.

Шевчук Д.О.

ІІІ.4. Розпорядження райдержадміністрації
1.

Про єдиний регіональний план
комплектування начальних
закладів Чернівецької області
випускниками 9-х класів денних
шкіл 2016/2017 н.р.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту», наказу МОН
України від 19.03.1997 №74 «Про введення
єдиних регіональних планів комплектування
навчальних закладів щодо отримання повної
загальної середньої освіти»
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Березень

Микитюк М.В.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Про забезпечення
оздоровчими послугами
школярів та учнівської молоді
району у 2017 році
Про профілактику дорожньотранспортного дитячого
травматизму, збереження життя і
здоров'я дітей та запобігання
нещасним випадкам під час
літнього відпочинку і
оздоровлення
Про підготовку закладів освіти
району до нового навчального
року до 2017/2018 навчального
року та осінньо-зимового періоду
Про облік дітей і підлітків дітей
шкільного віку в загальноосвітніх
навчальних закладах району
Про проведення у районі
Всеукраїнського профілактичного
рейду «Урок»

Про призначення спільної
стипендії голови районної ради та
голови районної державної
адміністрації

Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", Законом
України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
оздоровлення та відпочинок дітей»

Квітень

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Травень

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Травень

Микитюк М.В.

Микитюк
М.В.,
Шевчук Д.О.

Грабовський В.В.

На виконання Закону України «Про
освіту»

Серпень

Микитюк М.В.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Серпень

Шевчук Д. О.

На виконання спільного
розпорядження голови районної
ради та голови районної державної
адміністрації від 06.09.2013 р. №32ар «Про призначення спільної
стипендії голови Хотинської
районної ради та голови Хотинської
районної державної адміністрації
«Обдарованість»

Серпень

Коваль А.С.
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8.
9.

1.

Про відзначення у навчальних
На виконання Указу Президента
Жовтень
закладах Дня Захисника Вітчизни
України
Про заходи безпеки під час
На виконання Закону України «Про
проведення новорічних та
Листопад
загальну середню освіту»
Різдвяних свят
ІІІ.5. Організаційні накази управління освіти райдержадміністрації
Про проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту
учнівських науково-дослідницьких
На виконання Закону України
робіт учнів-членів БМАНУМ
Січень
«Про позашкільну освіту»
членів наукових товариств,
об’єднань у 2017/2018 н.р.
Про державну атестаційну
експертизу Рашківської
загальноосвітньої школи І – ІІ
ступенів
Про державну атестаційну
експертизу дошкільного
навчального закладу села Рашків

Шевчук Д. О.
Микитюк М.В.
Шевчук Д.О.

Коваль А.С.

На виконання Закону України «Про
освіту»

Січень

Рак В.М.

На виконання Закону України «Про
дошкільну освіту»

Січень

Гріщенко О.В.

4.

Про участь вчителів району в ІІ
турі Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року»

На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 р. №489/1995
«Про Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»

Січень

Рак В.М.
Якуба Р.Є.

5.

Про направлення та склад команд
учнів-членів БМАНУМ для участі
у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт у 2017/2018
навчальному році

На виконання Закону України «Про
позашкільну освіту»

Січень

Коваль А.С.

2.

3.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Про затвердження плану заходів
спрямованих на популяризацію
вивчення англійської мови в 2017
році
Про здійснення перевірки
харчоблоків дошкільних та
загальноосвітніх навчальних
закладів
Про хід виконання рішення колегії
управління освіти районної
державної адміністрації від
24.03.2016 року №1/3 «Про стан
викладання фізики та астрономії у
ЗНЗ району»
Про хід виконання рішення колегії
управління освіти районної
державної адміністрації від
24.03.2016 року №1/2 «Про стан
викладання образотворчого
мистецтва у ЗНЗ району»
Про проведення семінару
завідуючих, методистів
дошкільних навчальних закладів та
заступників директорів з
дошкільної освіти
Про проведення районного
методичного об’єднання
вихователів груп молодшого та
раннього віку

На виконання наказу Департаменту освіти
і науки обласної державної адміністрації
від 22.04.2016 р. №209 «Про затвердження
плану заходів спрямованих на активізацію
вивчення громадянами англійської мови на
період до 2020 року»

Січень

Якуба Р.Є.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Лютий

Курочкіна Т.Ф.

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 н.р.

Лютий

Чорна Н.В.

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 н.р.

Лютий

Коваль А.С.

На виконання наказу управління освіти
районної державної адміністрації від
14.09.2016 р. №189 «Про організацію
методичної роботи з педагогічними
кадрами у 2016/2017 навчальному році»

Березень

Гріщенко О.В.

На виконання наказу управління освіти
районної державної адміністрації від
14.09.2016 р. №189 «Про організацію
методичної роботи з педагогічними
кадрами у 2016/2017 навчальному році»

Березень

Гріщенко О.В.

52

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 н.р.
Відповідно до графіка контролю за
Про вивчення стану викладання
станом викладання базових
української мови та літератури в
дисциплін у 2016/2017 н.р.
ЗНЗ району
На виконання наказу управління
освіти районної державної
Про проведення районного
адміністрації від 14.09.2016 р. №189
методичного об’єднання
«Про організацію методичної
вихователів старших/середніх груп
роботи з педагогічними кадрами у
2016/2017 навчальному році»
На виконання наказу управління
освіти районної державної
Про проведення районного
методичного об’єднання музичних адміністрації від 14.09.2016 р. №189
керівників дошкільних навчальних «Про організацію методичної
роботи з педагогічними кадрами у
закладів
2016/2017 навчальному році»
Про профілактику дорожньотранспортного дитячого
травматизму, збереження життя і
На виконання Закону України «Про
здоров’я дітей та запобігання
загальну середню освіту»
нещасним випадкам під час
літнього відпочинку і
оздоровлення
Про проведення у районі
На виконання Закону України «Про
Всеукраїнського профілактичного
загальну середню освіту»
рейду «Урок»
Про вивчення стану викладання
географії у ЗНЗ району
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Березень

Василенко
Г.М.

Березень

Шишковська
М.І.

Квітень

Гріщенко О.В.

Травень

Гріщенко О.В.

Травень

Микитюк М.В.

Серпень

Шевчук Д. О.

18.

19.

Про профілактику дорожньотранспортного дитячого
травматизму, збереження життя і
здоров’я дітей та запобігання
нещасним випадкам під час
літнього відпочинку і
оздоровлення
Про вивчення стану викладання з
історії у ЗНЗ району
Про організацію роботи районної
ПМПК

20.

21.

22.

23.

Про організацію методичної
роботи з педагогічними кадрами
загальноосвітніх навчальних
закладів району в 2017/2018
навчальному році
Про проведення атестації
педагогічних працівників у
2017/2018 н.р.
Про державну атестаційну
експертизу Колінковецького
дошкільного навчального закладу

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 н.р.
На виконання Положення про
Центральну республіканську,
обласні та районні ПМПК
затвердженого наказом МОНУ від
07.07.2004 року №569/38
На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010 р. №926/2010
«Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
На виконання Закону України «Про
освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних працівників
На виконання Закону України «Про
дошкільну освіту»
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Травень

Микитюк
М.В.,
Шевчук Д.О.

Серпень

Василенко
Г.М.

Вересень

Пислар О.В.

Вересень

Якуба Р.Є.

Вересень

Якуба Р.Є.

Вересень

Гріщенко О.В.

На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від
24.03.2016 р. №234 «Про
затвердження Санітарного
регламенту для дошкільних
навчальних закладів»

24.

Перевірка стану дотримання вимог
Санітарного
регламенту
для
дошкільних навчальних закладів
щодо розпорядку дня і навчання,
організації
життєдіяльності,
рухової активності дітей у ДНЗ
району

25.

Про здійснення контролю за
дотриманням норм харчування у
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах району

26.

Про проведення І-ІІ етапів
Міжнародного мовнолітературного конкурсу з
українознавства

27.

Про
проведення
І-ІІ
етапів
Міжнародного
мовнолітературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені
Тараса Шевченка

28.

Про вивчення стану викладання
математики в ЗНЗ району

29.

Про державну атестаційну
На виконання Закону України «Про
експертизу Клішковецького
навчально – виховного комплексу І освіту»
ступеня

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»
Відповідно до правил проведення
Міжнародного конкурсу з
українознавства, затверджених
наказом МОНУ від 22.08.2013 року
№1228
На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010 р. №926/2010
«Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
Відповідно до графіка контролю за
станом, рівнем знань, умінь і
навичок учнів з предметів типового
навчального плану на 2011 – 2020рр.
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Вересень

Рак В.М.
Гріщенко О.В.

Вересень

Курочкіна Т.Ф.

Вересень

Шишковська
М.І.

Вересень

Шишковська
М.І.

Вересень

Чорна Н.В.

Жовтень

Вирижинська
Н.В.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

Про проведення І-ІІ етапів
Всеукраїнських учнівських
олімпіад із базових дисциплін у
2017/2018 навчальному році

Про організаційно-практичне
забезпечення підготовки і
проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року» у
2017/2018 навчальному році
Про відзначення у навчальних
закладах Дня Захисника Вітчизни
Про державну атестаційну
експертизу Хотинської гімназії
Про заходи безпеки під час
проведення новорічних та
Різдвяних свят
Про хід виконання рішення колегії
управління освіти
райдержадміністрації від
29.12.2016 року №1/4«Про стан
роботи працівників психологічної
служби ЗНЗ району»
Про
проведення
І-ІІ
етапів
Всеукраїнського
конкурсу
учнівської творчості під гаслом
«Об’єднаймося ж, брати мої!»

Відповідно до Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.09.2011 р.
№1099

Жовтень

Якуба Р.Є.
Методисти
РМК

На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 р. №
489/1995 «Про Всеукраїнський
конкурс «Учитель року»

Жовтень

Якуба Р.Є.

Жовтень

Шевчук Д. О.

Жовтень

Чорна Н.В.

На виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»

Листопад

Микитюк М.В.
Шевчук Д.О.

Відповідно до графіка контролю за
станом викладання базових
дисциплін у 2016/2017 н.р.

Листопад

Чорна Н.В.

Листопад

Шишковська
М.І.

На виконання Указу Президента
України
На виконання Закону України «Про
дошкільну освіту»

На виконання Указу Президента
України від 22.03.2002 №284 «Про
Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості»
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37.

38.
39.

Про проведення І-ІІ етапів
Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра
Яцика

Відповідно до Положення про
Міжнародний конкурс з української
мови імені Петра Яцика,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від
13.03.2008 р. №168, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України
15.07.2008 р. за №643/15334

Про проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу захисту На виконання Закону України «Про
учнівських науково-дослідницьких позашкільну освіту»
робіт учнів-членів БМАНУМ
Про проведення тренувальних
Відповідно до Положення про
зборів учасників ІІІ етапу
Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
Всеукраїнських учнівських
конкурси-захисти науково-дослідницьких
олімпіад із базових дисциплін

Листопад

Шишковська
М.І.

Грудень

Коваль А.С.

Грудень

Якуба Р.Є.
Чорна Н.В.

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.09.2011 р.
№1099

Про проведення випробувань
роботи котелень та котельного
обладнання в закладах освіти
району
40.

Згідно плану роботу управління на
2017 рік
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Грудень

Грабовський
В.В.

1.

2.

3.

4.

5.

ІIІ.6. Виробничі накази управління освіти райдержадміністрації
Про підсумки проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту
учнівських науково – дослідних
На виконання Закону України «Про
Січень
робіт учнів – членів БМАНУМ
позашкільну освіту»
членів наукових товариств,
об’єднань у 2017/2018
навчальному році
Про підсумки проведення
На виконання Закону України «Про
державної атестації Рашківської
Березень
освіту»
загальноосвітньої школи І – ІІ
ступенів
Про підсумки проведення
На виконання Закону України «Про
державної атестації дошкільного
Березень
дошкільну освіту»
навчального закладу с. Рашків
Про присвоєння кваліфікаційних
категорій, педагогічних звань та
відповідність раніше присвоєній
На виконання Закону України «Про
кваліфікаційній категорії
освіту», Типового положення про
Квітень
«спеціаліст вищої категорії» та
атестацію педагогічних працівників
педагогічним званням педагогам
загальноосвітніх навчальних
закладів району
Положення про логопедичні пункти
Про результати вивчення стану
роботи логопедичних пунктів при системи освіти, затвердженого
Травень
наказом Міністерства освіти і науки
загальноосвітніх навчальних
України від 13.05.1993 р. №135
закладах району
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Коваль А.С.

Рак В.М.

Гріщенко О.В.

Якуба Р.Є.

Пислар О.В.

6.

7.

8.

9.

Про роботу навчальних закладів
На виконання Законів України «Про
району щодо попередження
охорону праці», «Про загальну
випадків дитячого травматизму під
середню освіту»
час навчально-виховного процесу та
в позаурочній діяльності,
забезпечення виконання вимог
Закону України «Про охорону
праці» та Положення про
організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного
процесу в установах і навчальних
закладах
На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010
Про стан підготовки закладів
освіти району до роботи в осінньо- №26/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного
зимовий період
розвитку освіти в Україні»
Про підсумки контролю за
На виконання Закону України «Про
дотриманням норм харчування у
загальну середню освіту»
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах району
Про
підсумки
ІІ
етапу На виконання Указу Президента від 30.09.2010
№928/2010 «Про Міжнародний мовноМіжнародного конкурсу учнівської р.
літературний конкурс учнівської та студентської
та студентської молоді
імені молоді імені Тараса Шевченка», відповідно до
«Положення про Всеукраїнські учнівські
Тараса Шевченка
олімпіади з базових і спеціальних дисциплін,
турніри, конкурси-захисти науководослідницьких робіт та конкурси фахової
майстерності», затвердженого наказом
Міністерства освіти від 18.08.1998 р. №305»
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Червень

Микитюк М.В.

Вересень

Грабовський
В.В.

Жовтень

Курочкіна Т.Ф.

Жовтень листопад

Шишковська
М.І.

10.

11.

12.

Листопад грудень

Шишковська
М.І.

Листопад

Гріщенко О.В.

Грудень

Якуба Р.Є.
Чорна Н.В.

На виконання Закону України «Про
освіту»

Грудень

Вирижинська
Н.В.

На виконання Закону України «Про
освіту»

Грудень

Якуба Р.Є.

На виконання Указу Президента
України
від 29.06.1995 №
489/1995 «Про Всеукраїнський
конкурс «Учитель року»

Грудень

Якуба Р.Є.

Про
підсумки
ІІ
етапу Відповідно до Положення про
Міжнародного
конкурсу
з Міжнародний конкурс з української
української мови імені Петра мови імені Петра Яцика,
затвердженого наказом Міністерства
Яцика
освіти і науки України від
13.03.2008 № 168, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України
15.07.2008 за №643/15334
Про підсумки проведення
державної атестації
На виконання Закону України «Про
Колінковецького дошкільного
дошкільну освіту»
навчального закладу
Відповідно до Положення про
Про підсумки проведення І-ІІ
Всеукраїнські учнівські олімпіади,
етапу Всеукраїнських учнівських
турніри, конкурси з навчальних предметів,
олімпіад з базових дисциплін
конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.09.2011 р.
№1099

13.

14.

15.

Про підсумки проведення
державної атестації
Клішковецького навчального –
виховного комплексу І ступеня
Про підсумки проходження курсів
підвищення кваліфікації у 2017
році
Про підсумки проведення І туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року »
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16.

17.

18.

№ п/п

Про підсумки проведення ІІ Відповідно до правил проведення
(районного) етапу конкурсу з Міжнародного конкурсу з
українознавства
українознавства, затверджених
наказом МОНУ від 22.08.2013 року
№1228
Про
підсумки
ІІ
етапу На виконання Указу Президента
Всеукраїнського
конкурсу України від 22.03.2002 р. №284/2002
учнівської творчості під гаслом «Про Всеукраїнський конкурс
учнівської творчості», спільного
«Об’єднаймося ж, брати мої!»
наказу Міністерства освіти і науки
України, Міністерства культури і
мистецтв України, Державного
комітету України у справах сім’ї та
молоді від 09.09.2003 р. №779/8100
«Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості», спільного листа
Міністерства освіти і науки України
№1/9-307 від 12.05.2010 та
Міністерства культури і туризму
України №7-4/135-02 від 12.05.2010
Про підсумки проведення
державної атестації Хотинської
На виконання Закону України «Про
гімназії
освіту»

Грудень

Шишковська
М.І.

Грудень

Шишковська
М.І.

Січень 2018

Чорна Н.В.

IV. Контроль за виконанням Законів України, Указів і розпоряджень Президента України,
Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови
райдержадміністрації
Відповідальні
Відмітка
Перелік документів
Термін інформування про хід виконання
за виконання
про
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виконання

1.

2.

3.

4.

5.

Розпорядження ОДА від 26.05.2016 №330-р
«Про затвердження плану заходів щодо
зниження виробничого травматизму на
підприємствах Чернівецької області у 2016
році»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.10.2009 року №1269- р «Про затвердження
плану заходів з виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН «Про
права дитини» на період до 2016 року»»
Розпорядження районної державної
адміністрації «Про призначення спільної
стипендії голови Хотинської районної ради та
голови Хотинської районної державної
адміністрації «Обдарованість»
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 16.06.2015 року № 641 «Про затвердження
Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, Заходів щодо
реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді
Розпорядження Чернівецької обласної
державної адміністрації від 07.06.2016 року
№365 – р «Про затвердження рішення колегії
обласної державної адміністрації «Про стан
захисту прав дітей в Чернівецькій області»
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Січень

Микитюк М.В.

Лютий

Шевчук Д.О.

Вересень

Коваль А.С.

Грудень
травень

Шевчук Д. О.

Щомісячно до 5 числа

Шевчук Д. О.

1.

2.

3.

4.

V. Навчання спеціалістів структурних підрозділів районних державних адміністрацій,
надання практичної та методичної допомоги
Підготовка та особливості
На виконання наказу Міністерства
проведення зовнішнього
Лютий
Коваль А.С.
освіти і науки України від
незалежного оцінювання в 2017
році
На виконання наказу Департаменту
освіти і науки Чернівецької обласної
Відрядження керівних,
державної адміністрації « Про
педагогічних кадрів Хотинського
відрядження керівних, педагогічних
району на курси до Центрального
і науково-педагогічних кадрів
Упродовж року
Якуба Р.Є.
інституту післядипломної
Чернівецької області на курси до
педагогічної освіти ДВНЗ
Центрального інституту
«Університет менеджменту освіти»
післядипломної педагогічної освіти
НАПН України в 2017 році
ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України в 2017 році»
Надання практичної допомоги щодо
проходження курсів підвищення
На виконання Закону України «Про
кваліфікації педагогічним кадрам
Упродовж року
Якуба Р.Є.
освіту»
загальноосвітніх навчальних
закладів району
Надання методичної допомоги
щодо викладання навчальних
Якуба Р.Є.
На виконання Закону України «Про
Упродовж року
Методисти
предметів та організації методичної
освіту»
роботи в загальноосвітніх
РМК
навчальних закладах району
Начальник управління освіти
районної державної адміністрації

В.М. Рак
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