
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

01.09.2016                                     Хмельницький                                № 378  - од 

Про затвердження рішення
колегії Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 26 серпня 2016 року

Відповідно  до  п.10  Положення  про  Департамент  освіти  і  науки
Хмельницької  обласної  державної  адміністрації,  затвердженого
розпорядженням  голови  обласної  державної  адміністрації  від  11.02.2014
№ 49/2014-р

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  рішення  колегії  Департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації «Про підсумки розвитку освіти на Хмельниччині у
2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік».

           2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                                                       О.Фасоля



Рішення
колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації

26 серпня  2016 року                                                                      протокол № 3

Про підсумки розвитку освіти на Хмельниччині 
у 2015/2016 навчальному році та завдання 
на 2016/2017 навчальний рік 

        Заслухавши та обговоривши інформацію  «Про підсумки розвитку
освіти  на  Хмельниччині  у  2015/2016  навчальному  році  та  завдання  на
2016/2017 навчальний рік» колегія ухвалює:

1.  Інформацію  «Про  підсумки  розвитку  освіти  на  Хмельниччині  у
2015/2016 навчальному  році  та  завдання  на  2016/2017  навчальний рік»
взяти до відома.

 2.   Департаменту освіти і  науки Хмельницької  облдержадміністрації,
місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів:

2.1.  забезпечити  належну  підготовку  усіх   навчальних  закладів  до
нового  навчального  року,  безперешкодний  доступ  дітей  з  особливими
освітніми потребами до будівель і приміщень;

2.2. продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних
закладів  різних  типів  і  форм  власності,  у  тому  числі  шляхом
урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;

2.3. вжити заходів щодо забезпечення дошкільних навчальних закладів
комп’ютерною технікою та підключенням до мережі Інтернет;

2.4.  продовжити  впровадження  інклюзивної  освіти  у  дошкільних
навчальних закладах.

2.5. продовжувати роботу щодо удосконалення мережі загальноосвітніх
навчальних закладів;

2.6. забезпечити функціонування опорних шкіл та сприяти розширенню
мережі таких закладів;

2.7.  вивчити  можливість  створення  освітніх  округів  в  об’єднаних
територіальних громадах;

2.8.  вжити  заходів  щодо  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників,  зокрема,  керівників  та  вчителів  опорних  шкіл,  вчителів
початкових класів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами;

2.9. забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у
загальноосвітній  простір  шляхом  створення  умов  для  їх  навчання  в
інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;



2.10.  вжити  заходів  щодо  забезпечення  навчальних  закладів
працівниками  психологічної  служби  з  метою  організації  належного
психологічного  і  соціального  супроводу  дітей,  постраждалих  внаслідок
військових дій, а також батьків;

2.11.  вжити  заходів  щодо  оновлення  та  повного  забезпечення
навчальних закладів комп’ютерною технікою;

2.12. забезпечити усіх учнів та педагогічних працівників, відповідно до
потреби, організованим підвезенням до навчальних закладів та додому;

2.13. до 30.08.2016 року вирішити питання щодо повного забезпечення
підручниками учнів 4-х та 7-х класів;

2.14.  вирішити  питання  щодо  безкоштовного  харчування  учнів  1-4
класів у всіх районах, містах та об’єднаних територіальних громадах.

2.15.  не допускати безпідставного закриття позашкільних навчальних
закладів; 

2.16.  під  час  оптимізації  мережі  позашкільних  закладів  забезпечити
дотримання   вимог  законодавства  в  частині  забезпечення  рівного  доступу
дітей до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних потреб та потреб
громади;

2.17.  активізувати  роботу  з  обдарованими  і  талановитими  дітьми,
створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного
наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації;

2.18. забезпечити виконання регіонального плану розвитку професійно-
технічної  освіти  Хмельницької  області  та  плану  заходів  з  реалізації
регіонального плану;

2.19.  забезпечити  виконання  плану  регіонального  замовлення  на
підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах на 2016/2017
навчальний рік;

2.20.  забезпечити  отримання  професійно-технічними  навчальними
закладами  документів  на  право  власності  на  майно  та  на  володіння
земельною ділянкою.
             
            3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника
директора  – начальника управління А.Харчук.

Голова колегії                                                                                     
директор Департаменту                                                                       О.Фасоля
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