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Про забезпечення якості
навчально-виховного процесу
в опорних навчальних закладах області
та їх філіях
На виконання рішення колегії управління освіти і науки обласної державної
адміністрації від 25 квітня 2017 року протокол № 2, з метою розвитку мережі опорних
навчальних закладів області, підвищення якості та результативності навчальновиховного процесу в них

НАКАЗУЮ:
1. Відділам реформування освітньої діяльності та кадрової роботи
(Зварич Г.В.), дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, виховної
роботи (Біловус Н.Ю.) управління освіти і науки обласної державної
адміністрації спільно з територіальними органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування забезпечити співпрацю та консолідацію зусиль щодо розв’язання
комплексу завдань з покращення якості і результативності шкільної освіти, доступу
дітей та молоді незалежно від місця проживання до якісної освіти, налагодження
ефективної комунікації з громадськістю в питаннях ефективного управління
освітніми установами.
2. Керівникам місцевих органів управління освітою, методичних служб:
2.1. Забезпечити неухильне виконання заходів, визначених розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 31 січня 2017 року № 46-од «Про
створення опорних навчальних закладів», а також відповідним наказом управління
освіти і науки облдержадміністрації від 15.02.2017 р. № 58 з цього питання.
2.2. До 15 травня 2017 року проаналізувати результати моніторингового
дослідження діяльності опорних навчальних закладів області (довідка додається)
й розглянути це питання на засіданнях колегій органів управління освітою за участю
адміністрацій опорних шкіл.
2.3. Постійно здійснювати нормативно-організаційний супровід діяльності
опорних закладів і систематичний контроль за організацією й результатами їх роботи
та якістю надання освітніх послуг.
2.4. Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів з
питань атестації педагогічних працівників.
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2.5. Щорічно до початку нового навчального року забезпечувати опорні
навчальні заклади, у яких організовано інклюзивну форму навчання, відповідними
фахівцями для проведення корекційно-розвиткових занять (вчителями-логопедами,
сурдо-, орто-, олігофренопедагогами) та асистентами вчителів.
2.6. Урізноманітнювати форми методичної роботи з педагогами опорних
навчальних закладів, забезпечувати їх участь у майстер-класах, психологопедагогічних семінарах, засіданнях творчих груп та педагогічних клубів тощо;
активніше залучати педагогів до участі в конкурсах професійної майстерності.
2.7. Сприяти участі педагогів у експериментальній та інноваційній діяльності,
проведенню науково-дослідницької роботи в опорних навчальних закладах області.
2.8. До 15 травня 2017 року провести навчання відповідальних осіб опорних
навчальних закладів за перевезення дітей шкільними автобусами; довести до відома
керівників шкіл лист управління освіти і науки облдержадміністрації від 19.10.2016 р.
№07/3481-08 «Про вимоги до перевезення дітей шкільними автобусами» та
забезпечити виконання зазначених у ньому вимог.
2.9. Постійно аналізувати зростання цін на продукти харчування й надавати
пропозиції місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування стосовно
збільшення видатків на безоплатні одноразові гарячі сніданки й обіди та дотримання
при цьому натуральних норм раціонального харчування учнів пільгових категорій,
визначених законодавством України.
2.10. Забезпечити першочергове оснащення опорних шкіл кабінетами
природничо-математичного циклу, навчальними комп’ютерними комплексами,
мультимедійними засобами навчання.
2.11. До початку нового 2017/2018 навчального року реалізувати конкретні
заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази з фізичного виховання, що
сприятиме забезпеченню повного виконання державних стандартів програми з
фізичної культури, ширшому доступу учнів до занять фізичною культурою і спортом.
2.12. Здійснювати оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчальнометодичною, науково-популярною та довідковою літературою; сприяти придбанню
електронних засобів навчального призначення.
3. Керівникам опорних навчальних закладів:
3.1. Забезпечити невідкладне усунення виявлених під час моніторингу
недоліків; здійснити конкретні дії з упровадження рекомендацій управління освіти і
науки облдержадміністрації, обласного комунального інституту післядипломної
педагогічної освіти щодо вдосконалення контрольно-аналітичної діяльності
адміністрацій шкіл, створення відповідних умов для забезпечення якісного
навчально-виховного процесу.
3.2. До початку 2017/2018 навчального року розробити та затвердити в
установленому порядку перспективний план роботи, який визначатиме пріоритетні
завдання щодо функціонування школи як опорного навчального закладу, заходи для
реалізації Концепції «Нова українська школа», головні напрями вдосконалення
навчально-виховної роботи, роботи з кадрами, зміцнення матеріально-технічної бази
та створення відповідних умов для навчання учнів.
3.3. До 01 вересня 2017 року забезпечити створення та функціонування єдиного
освітньо-інформаційного простору опорної школи і філій, ефективне проведення
спільних педрад, нарад, методичних та виховних заходів, батьківських зборів.
3.4. Під час річного звіту детально проаналізувати стан' впровадження в
опорних школах допрофільної підготовки та профільного навчання, поглибленого
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вивчення окремих предметів, забезпечити розширення мережі профільних класів у
новому 2017/2018 навчальному році.
3.5. Вжити заходів щодо активізації роботи з обдарованими і талановитими
дітьми, дітьми з особливими освітніми потребами, створення умов для розвитку їх
творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та
самореалізації.
3.6. Налагодити співробітництво з вищими навчальними закладами щодо
роботи з обдарованими дітьми.
3.7. Забезпечити умови для реалізації конституційного права громадян на
безперешкодний доступ до загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття
початкової, базової та повної загальної середньої освіти за індивідуальною та
екстернатною формами навчання відповідно до нормативних вимог.
3.8. При плануванні виховної роботи в опорних школах врахувати: методичні
рекомендації з питань організації виховної роботи на 2016/2017 н.р. Міністерства
освіти і науки України; Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України
від 16.06.2015 р. № 641; ширше впроваджувати активні форми виховної роботи, нові
моделі діяльності, інноваційні виховні технології.
3.9. До початку нового 2017/2018 навчального року створити кабінет з
предмета «Захист Вітчизни» у Мишковицькій ЗОНІ І-ІІІ ступенів Тернопільського
району та привести до встановлених норм ці кабінети у Козівській № 1,
Микулинецькій, Новосільській імені Мирона Зарицького та Скалатській ЗОШ
І-ІІІ ступенів Підволочиського району.
3.10. Забезпечити виконання рішення колегії департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 22 грудня 2015 року щодо облаштування в загальноосвітніх
навчальних закладах повноцінної смуги перешкод.
3.11. Продовжити роботу із залучення коштів з різних джерел фінансування, не
заборонених законами України, для покращення матеріально-технічної бази закладів
освіти, комп’ютеризації, забезпечення відповідних безпечних та санітарно-гігієнічних
умов для навчання й виховання дітей.
3.12. Посилити особисту відповідальність за чітким дотриманням і виконанням
вимог Закону України «Про безпечність та якість продуктів», якістю та асортиментом
буфетної продукції, технологією приготування страв, матеріально-технічним станом
харчоблоків і технологічного обладнання. Систематично розглядати питання
харчування учнів на засіданнях педагогічних рад закладів освіти та батьківських
зборах.
3.13. Продовжити роботу з оформлення державних актів на право постійного
користування земельними ділянками, відведеними навчальним закладам.
3.14. Активізувати роботу щодо створення та систематичного оновлення вебсайтів опорних навчальних закладів.
3.15. Забезпечити достовірність інформації баз даних загальноосвітніх
навчальних закладів для підготовки звітів в ІСУО (Інформаційній системі управління
освітою), оперативне і якісне їх ведення впродовж навчального року.
3.16. Забезпечити ведення шкільної документації відповідно до встановлених
вимог.
4.
Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломно
педагогічної освіти (Петровський О.М.):

4.1. До 15 травня 2017 року спланувати заходи за участю директорів опорних
шкіл та заступників з навчально-виховної роботи, завідувачів філіями опорних шкіл
«Досвід: становлення, проблеми, інновації, перспективи» та забезпечити їх виконання
протягом 2017 року.
4.2. До 01 червня 2017 року підготувати методичні рекомендації для керівників
опорних навчальних закладів щодо перспективного планування, визначення
стратегічних завдань школи з усіх напрямків діяльності.
4.3. У червні 2017 року провести тренінг з керівниками опорних шкіл щодо
написання аналітичних наказів.
4.4. У листопаді 2017 року провести семінар з методистами РМК та ОТГ,
відповідальними за організацію діяльності опорних шкіл «Нормативно-правовий та
інформаційно-методичний супровід діяльності опорної школи».
4.5. Залучити представників опорних шкіл до участі в І регіанальній вебконференції «STEM - освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес»
(25 травня 2017 року).
4.6. Здійснювати методичний супровід організації профільного навчання,
допрофільної підготовки та роботи з обдарованими дітьми в опорних школах,
поширювати досвід закладів та учителів, які мають успіхи у цій роботі.
4.7. Протягом 2017 року провести науково-методичні семінари, тренінги,
майстер-класи, практикуми для педагогічних працівників опорних навчальних
закладів з актуальних питань сучасної методики викладання навчальних предметів,
використання інформаційних програмних засобів та можливостей Інтернет-ресурсів.
4.8. До 25 травня 2017 року створити субдомени для реалізації проекту «Хмарні
сервіси в кожну опорну школу», організувати навчання (семінари-тренінги) для
відповідальних працівників опорних шкіл з розгортання хмарних сервісів у
навчальному закладі.
4.9. Забезпечувати науково-методичний супровід діяльності опорних
навчальних закладів, які беруть участь у експериментальній діяльності
всеукраїнського та регіонального рівнів, національних та міжнародних програмах і
проектах дослідно-пошукового спрямування.
4.10. Протягом 2017 року забезпечити організацію та методичний супровід
дистанційного навчання та консультування педагогічних працівників опорних
навчальних закладів.
6. Про хід виконання цього наказу інформувати управління освіти і науки
облдержадміністрації до 10 серпня та 10 грудня 2017 року.
7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника начальника
управління Зварич Г.В.

Начальник управління
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Омелянська С.Г.
Вітер В.О.

