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РІШЕННЯ
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Про роботу управління освіти
міськвиконкому з підготовки
закладів освіти до нового 20182019 навчального року
Заслухавши та обговоривши інформацію
начальника управління
освіти виконавчого комітету Яремчанської міської ради І. Онутчака «Про
роботу управління освіти міськвиконкому з підготовки закладів освіти до
нового 2018-2019 навчального року» (довідка додається) та відповідно до ст.
32.Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Інформацію
начальника управління освіти міськвиконкому
І.Онутчака про підготовку закладів освіти міста до нового 2018-2019
навчального року взяти до уваги.
2. З метою створення умов для здобуття учнями обов’язкової середньої
освіти начальнику управління освіти І.Онутчаку та директорам
загальноосвітніх шкіл :
2.1 До 31.08.2018р. завершити комплектацію 1-х та 10-х класів
загальноосвітніх шкіл;
2.2 Організувати регулярне безкоштовне підвезення у сільській
місцевості учнів і вчителів до місця праці і навчання та в зворотному
напрямі;
2.3 Завершити облік дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до
навчання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
13.09.2017р. № 684 «Про затвердження порядку ведення обліку дітей
шкільного віку та учнів» та розпорядження міського голови від 16.08.2018р.
№164-р «Про організацію проведення обліку дітей шкільного віку та учнів».
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2.4 Забезпечити харчування дітей пільгових категорій відповідно до
вимог частини 3 ст.21 Закону України «Про загальну середню освіту» і
постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року №856 «Про
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах».
2.5. Підготувати та організовано провести 27-29 серпня 2018р. міську
конференцію педагогічних працівників.
2.6. В школах міста урочисто провести День знань 3 вересня 2018 року.
2.7 До 30.08.2017р. закінчити:
- ремонтні роботи у дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах;
- оформлення актів готовності установ освіти до нового навчального
року.
2.8 Забезпечити рівний доступ до якісної освіти осіб з обмеженими
можливостями та продовження інклюзивної форми навчання.
2.9 Взяти на контроль подальше здобуття повної середньої освіти
випускниками дев’ятих класів та подальше працевлаштування випускників
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з
числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, та
здійснення їм виплат, передбачених чинним законодавством.
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів проаналізувати
фінансовий стан закладу, не допускати заборгованості за спожиті
енергоносії, вжити заходів до економного їх використання.
4. Передбачити кошти:
– на проведення лабораторних робіт по вимірюванню контуру
заземлення та опору ізоляції;
– на ремонт автобусів, придбання запасних частин;
– на повірку контрольно-вимірювальних приладів котелень;
– на міжсезонне обслуговування електричних котелень;
– на обслуговування очисних споруд;
- на передплату фахових періодичних видань та придбання шкільної
документації для навчальних закладів;
- на поповнення шкільних бібліотек художньою літературою,
комп’ютерною технікою та підключенням її до мережі Інтернет;
- на проведення технічного огляду та перезарядку вогнегасників;
- на стимулювання, підтримку й заохочення талановитої молоді та їх
наставників.
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5. Звернутися до філії «Богородчанська ДЕД» Служби автомобільних
доріг Івано-Франківської області з питанням поновлення біля шкіл дорожніх
розміток, передбачених Правилами дорожнього руху.
6. Яремчанській центральній міській лікарні (О.Соколюк) протягом
серпня 2018р. вирішити питання медичного огляду вчителів та скласти
графік проходження медичного огляду учнів на вересень-жовтень 2018р.
7. Сільським та селищному головам :
7.1 На чергових засіданнях виконкомів розглянути питання готовності
дошкільних закладів до нового 2018-2019 навчального року.
7.2 До 1 вересня 2018р. спільно із управлінням освіти проаналізувати
стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів
щодо максимального залучення дітей до дошкільних закладів. Домогтися
100% систематичного навчання у дошкільних навчальних закладах дітей
п’ятирічного віку.
7.3 До 31.08.2018р. завершити поточні ремонти дошкільних навчальних
закладів і до 15.10.2018р. забезпечити їх необхідною кількістю палива на
опалювальний сезон, овочами на зимовий період.
7.4. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, відпускних
педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів з обов‘язковим
наданням матеріальної допомоги на оздоровлення.
7.5. До 31.08.2018р. відремонтувати під’їздні дороги до установ освіти.
8. Про хід виконання даного рішення інформувати міськвиконком до 20
листопада 2018р.
9. Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця –
управління освіти міськвиконкому (І.Онутчак).
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Міський голова

Василь Онутчак
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ІНФОРМАЦІЯ
про роботу управління освіти міськвиконкому з підготовки закладів
освіти до нового 2018-2019 навчального року
На виконання розпорядження міського голови від 10.08.2018р.
№160-р «Про створення комісії» та з метою підготовки питання на
засідання міськвиконкому «Про роботу управління освіти Яремчанського
міськвиконкому щодо організованого завершення 2017-2018 навчального
року та підготовки навчальних закладів до нового 2018-2019 навчального
року» управління освіти виконавчого комітету Яремчанської міської ради
повідомляє наступне.
Наказами управління освіти погоджено склад комісій для
проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних
закладах міста (наказ від 18.04.2017 року №64) та затверджено чисельність та
персональний склад апеляційних комісій (наказ від 21.04.2017 року №75).
Працівниками управління освіти забезпечено контроль за
проведенням державної підсумкової атестації в загальноосвітніх школах та
встановлено, що атестація проведена відповідно до нормативних вимог,
суттєвих недоліків не виявлено.
25 травня 2018 року в усіх школах проведено свято «Останнього
дзвоника». Урочисті лінійки пройшли чітко, організовано за участі
представників духовенства та органів місцевого самоврядування.
У цілому успішно завершено непростий минулий навчальний рік.
Кожній дитині забезпечено конституційне право на здобуття повної
загальної середньої освіти за різними формами навчання.
23 травня та 12 червня цього року випускникам 11-х та 9-х класів в
урочистій обстановці вручено документи про освіту, зокрема:
- 255 випускників 9-х класів отримали свідоцтва про базову загальну
середню освіту, 21 з них свідоцтва з відзнакою(8,2%);
- 117 випускників (із 118)11-х класів отримали атестати про повну
загальну середню освіту( в тому числі:112 - денна форма навчання -100%, 5 –
екстернатна форма навчання – 100% (3 учні за 10-й кл.) та 7 – вечірня
(заочна)форма – 77%. 7 випускників 11-х класів з 15 претендентів (10золота медаль, 5- срібна медаль) нагороджені медалями: 2 – золотими, 5 –
срібними).
Своєчасно виплачено заробітну плату та відпускні педагогічним
працівникам, а також матеріальну допомогу на оздоровлення.
Загальноосвітні навчальні заклади вчасно були забезпечені
випускною документацією. До початку нового навчального року було
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отримано шкільну документацію та здійснено передплату періодичної преси
та фахових періодичних видань для навчальних закладів.
Впродовж травня 2018 року керівниками навчальних закладів
проведено звітування перед громадськістю.
Турбує той факт , що з року в рік у наших школах збільшується
кількість дітей з особливими освітніми потребами. В минулому навчальному
році ми відкрили клас з інклюзивним навчанням у Яремчанській ЗОШ І-ІІІ
ст..№1 і не виключена можливість відкриття таких класів і по інших школах.
Тут велика робота чекає новостворений інклюзивно- ресурсний центр
Яремчанської міської ради.
Особливої уваги потребують діти внутрішньо переміщених осіб, яких
в нас навчалось більше десяти. Окрім цієї категорії дітей, з`явилася нова
вразлива категорія: діти учасників АТО та мобілізованих до Збройних Сил. У
наших школах навчається 53 дітей , батьки яких є учасниками бойових дій
на Сході.
Продовжується набір в 1-й та 10-й класи . На даний час потупило 358
заяв в 1-й клас та 132 заяви в 10-й клас. Планується організувати
індивідуальну форму навчання для 16 учнів.
22 серпня 2018 року комісією, яка була створена розпорядженням
міського голови від 10.08.2018 року № 160-р проведено міський оглядконкурс по підготовці закладів освіти до нового навчального року.
Хоча в цьому році міськвиконком із-за фінансових труднощів не зміг
виділити відповідну суму закладам загальної середньої освіти на проведення
ремонтних робіт, школи міста підготовлені до початку нового навчального
року. Поточні ремонти класних кімнат, дякуючи організаторським
здібностям класоводів і класних керівників та фінансовій підтримці батьків,
спонсорів, меценатів повністю завершені. Більшість класних кімнат
естетично оформлені, чекають своїх маленьких господарів. Завершуються
роботи по встановленню бруківки в Яблуницькій ЗОШ І-ІІІ ст., залишилось
відремонтувати підлогу в спортивному залі Микуличинської ЗОШ І-ІІІ
ст.(затримка сталась із-за відсутності пиломатеріалів) та завершити
капітальний ремонт внутрішніх туалетів у Ворохтянській ЗОШ І-ІІІ ст. Слід
відмітити велику організаторську роботу дирекцій Поляницької ЗОШ І-ІІ ст.,
Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ст., Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст..№1, Татарівської
ЗОШ І-ІІ ст..
27-29 серпня 2018 року
проводиться міська конференція
педагогічних працівників, а 3-го вересня відбудеться свято «День знань» .
З 01.09.2018 року буде забезпечено безкоштовне підвезення у
сільській місцевості учнів та педагогічних працівників до місця навчання і
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додому відповідно до вимог чинного законодавства, харчування учнів
відповідно до вимог ч.3 ст.21 Закону України «Про середню освіту». Однак,
слід відмітити, що більша половина шкільного автопарку потребує ремонту.
Так, вже в найближчий час необхідно проводити ремонт кузовів шкільних
автобусів Яремчанських шкіл, Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ст. та Поляницької
ЗОШ І-ІІ ст., потребують придбання коліс шкільні автобуси міських шкіл та
акумулятора автобус Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, а автобус
Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст. давно потребує заміни ( це питання на слуху
вже не один рік).
Дирекції шкіл тримають під контролем подальше здобуття повної
середньої освіти випускниками дев’ятих класів.
До кінця серпня на засіданнях сільвиконкомів буде розглянуто
питання готовності закладів дошкільної освіти до нового навчального року.
Заклади дошкільної освіти сільської місцевості забезпечені необхідною
кількістю палива, зроблено запас сільськогосподарської продукції на
осінньо-зимовий період.
З вересня 2018 року по серпень 2019 року 43-є учнів загальноосвітніх
шкіл міста отримуватимуть стипендію міського голови за досягнуті успіхи в
ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах, в ІІ-му та ІІІ-му етапах
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук, в обласних і Всеукраїнських спортивних змаганнях та
культурно-мистецьких конкурсах, фестивалях, а 11-ьом педагогам, які їх
підготували, встановлена надбавка до заробітної плати на цей період.
До 1-го жовтня 2018року буде завершено підготовку приміщень
котелень, інженерних мереж і споруд, систем протипожежного захисту до
сталої роботи в осінньо-зимовий період.

Начальник управління освіти

І.Онутчак

