
Рішення №1 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 20 березня 2019 року

 
Про  стан  роботи  зі  зверненнями
громадян у 2018 році 

Заслухавши  та  обговоривши  доповідь директора  Миколаївського  НВК
Воду А. О. та співдоповідачів Крамаренко А. І., Шмакову О. Л. про стан роботи
із зверненнями громадян у 2018 році, колегія відзначає: 

У закладах освіти громади упродовж  2018 року здійснювалися заходи
щодо  забезпечення  вимог  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  та
організації виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №
109/2008  «Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування».

Усі звернення громадян реєструються та розглядаються в установленому
законодавством  порядку. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Відділу освіти, молоді та спорту тримати на постійному контролі питання
роботи зі зверненнями громадян та виконання Указу президента України від 07
лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові  заходи щодо забезпечення
реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування».

Термін: постійно
2. Директорам ЗО:
2.1. Забезпечити виконання Закону України «Про звернення громадян» в ЗО.

Термін: постійно
2.2. Своєчасно виявляти та усувати причини, що породжують скарги громадян. 

Термін: постійно
2.3. Проводити інформаційну роботу серед батьків учнів закладів освіти щодо
розгляду  звернень  громадян,  які  відносяться  безпосередньо  до  компетенції
закладів освіти.

Термін: постійно
2.4.  Оновлювати  інформаційні  сторінки  на  офіційних  веб-сайтах  н  закладів
освіти щодо стану розгляду звернень громадян керівництвом закладів. 

Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Доповідь
про стан роботи зі зверненнями громадян у 2018 році

У закладах освіти громади ведуться журнали реєстрації пропозицій, заяв і
скарг,  що  надійшли,  журнали  особистого  прийому  громадян  директором,
журнал реєстрації вихідної документації.  Листи та звернення, що надходять,
реєструються  у  журналі  реєстрації  звернень  громадян.  Графіки  особистого
прийому громадян розміщені на сайтах закладів та у у приміщеннях установ.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада,
рекомендація  щодо  діяльності  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються
думки  щодо  врегулювання  суспільних  відносин  та  умов  життя  громадян,
вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-
культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява  (клопотання)  -  звернення  громадян  із  проханням  про  сприяння
реалізації  закріплених  Конституцією  та  чинним  законодавством  їх  прав  та
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки
в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також
висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою
відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга  -  звернення  з  вимогою про поновлення  прав  і  захист  законних
інтересів  громадян,  порушених діями (бездіяльністю),  рішеннями державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
об'єднань громадян, посадових осіб.

Звернення  адресуються  органам  державної  влади  і  місцевого
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм
власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких
належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення  може  бути  усним  (викладеним  громадянином  і  записаним
посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою
або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи
через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до
чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і
групою осіб (колективне). Звернення, оформлені належним чином і подані у
встановленому  порядку,  підлягають  обов´язковому  прийняттю  та  розгляду.
Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них можуть бути викладені в
перекладі мовою спілкування заявника та оформляються відповідно до вимог
законодавства про мови.

У  випадку  якщо  питання,  порушені  в  зверненні,  не  входять  до
повноважень органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та
організацій незалежно від форм власності, звернення в термін не більше п´яти



днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про
що повідомляється громадянину, який подав звернення. 

Письмове  звернення  без  зазначення  місця  проживання та  не  підписане
автором  із  якого  неможливо  встановити  особу  яка  звертається,  визнається
анонімним і розгляду не підлягає.  

Не  розглядаються  також  повторні  звернення  подані  одним  і  тим  же
органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше
вирішено по суті, а також ті звернення з простроченим терміном розгляду та
звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 

Також звернення оформлене без дотримання вищезазначених вимог та яке
не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом
чи посадовою особою, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями,
але не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків,
передбачених законодавством. 

Слід зауважити, що не допускається розголошення одержаних із звернень
відомостей  про  особисте  життя  громадян  без  їх  згоди  чи  відомостей,  що
становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої
інформації,  якщо  це  обмежує  права  і  законні  інтереси  громадян.  Не
допускається  з’ясування  даних  про  особу  громадянина,  які  не  стосуються
звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в
тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання
та роботи.

Усього за 2018 рік до Миколаївського НВК надійшло  14 звернень. Усі
звернення  усні,  письмових звернень  громадян  та    депутатських запитів  не
надходило.  На особистому прийомі у директора НВК громадян не було. 

Аналіз  звернень громадян до НВК за 2018 року свідчить про загальну
тенденцію до зменшення їх у кількості, у порівнянні з 2017 роком.

Звернення громадян надійшли з наступних питань:
- про огранізацію підвозу учнів та вихованців із віддалених сіл – 4 особи; 
-про підвіз учнів, що проживають у с.Кровне – 1 особа.
- про підвіз вихованців ДНЗ, що проживають у с.Склярівка - 1 особа.
-про організацію харчування дітей у шкільній їдальні  – 2 особи.
-про дотримання теплового режиму в окремих приміщеннях закладу – 3

особи.
- про порядок зарахування дітей до ДНЗ  – 3 особи.

 Із загальної кількості звернень:
-звернення, що стосуються підвозу дітей – 6 (42,8 %);
-організації харчування - 2 (14,2%);
- забезпечення теплового режиму – 3 (21,4%);
-порядок зарахування дітей до ДНЗ – 3 (21.6%). 

На  всі  звернення  громадян  надано  відповіді  у  встановлений
законодавством термін.  Відповіді надано негайно. Повторних звернень не було.

Питання організації роботи із зверненнями громадян, усунення причин, що
породжують  обґрунтовані  скарги,  створення  належних  умов  для  реалізації
громадянами наданого їм права особисто звертатися до посадових і службових



осіб  та задоволення їх законних вимог перебувають на постійному контролі
керівництва закладу освіти.

У 2018 році до Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. двічі з письмовими заявами
звертався  батько  учениці  5  інклюзивного  класу  Іванов  Володимир
Олександрович.  

16.02.2018  року  він  звернувся  з  питанням  щодо  облаштування
інклюзивного класу згідно санітарних норм та норм ДБН, будівлі – поручнями,
створення  інклюзивної  кімнати.  До  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  було  направлені  клопотання  щодо  створення
належних умов учениці 5 інклюзивного класу Іванової Катерини.  Відповідь
була  надана  письмово  у  зазначені  законодавством  терміни  за  місцем
проживання.

28.04.2018  року  Іванов  В.О.  звернувся  із  запитом  щодо  закінчення
опалювального  сезону.  У  зазначені  терміни  йому  була  надана  відповідь  в
письмовій формі.

Всі інші звернення були в усній формі. Так мати Палаженко Катерини,
учениці 3 класу, зверталась з проханням про відкриття гуртка «Хореографія»;
мати Гресь Дар’ї – про заняття гуртка «Спортивний»; учні 7 класу з проханням
відкрити на базі навчального закладу гурток «Дзюдо». На всі звернення були
надані відповіді в усній формі.

У  КДНЗ  «Веселка»  у  2018  році  було  розглянуто  3  усних  питання  на
особистому прийомі . Письмові звернення не поступали. Звернення громадян
стосувались організації харчування ЗДО та організації проведення свят. Були
надані роз’яснення батькам в усній формі. З метою створення необхідних умов
для  реалізації  конституційних  прав  громадян  на  звернення,  підвищення
ефективності  роботи  у  сфері  освіти  зі  зверненнями  громадян,  є  графік
особистого прийому керівника. Інформація розміщена на сайті та на стендах
ЗДО.

Директор Миколаївського НВК Вода А. О.



Рішення №2 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 20 березня 2019 року

 
Про підсумки реєстрації 
випускників закладів загальної 
середньої освіти для участі у ЗНО 
2019 року

Заслухавши  та  обговоривши  довідку  директора  Миколаївського  НВК
Воду А. О. про підсумки реєстрації випускників закладів загальної середньої
освіти для участі у ЗНО 2019 року, колегія відзначає:
У навчальних кабінетах закладів створені куточки для підготовки до ЗНО та
ДПА.  На  сайтах  закладів  загальної  середньої  освіти  розміщено  прес-релізи
ХРЦОЯО з корисною інформацією для випускників 2019 року.  Організовано
повторення вивченого матеріалу на уроках. Учителі надають консультативну
допомогу учням у позаурочний час.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Директорам  ЗЗСО:
1.1.  Здійснювати  упродовж  2018/2019  н.р.  проведення  систематичного
внутрішкільного моніторингу (вхідний, проміжний, вихідний) та відстежувати
динаміку як навчальних досягнень учнів,  так і  якісного викладання базових
дисциплін.

Термін: до кінця 2018-2019 н. р.
1.2.  Дотримуватися  єдиних  критеріїв  щодо  об’єктивного  оцінювання
навчальних досягнень випускників ЗЗСО.
2. Директору Миколаївського НВК:
2.1. Забезпечити проходження випускниками 11 класів ЗНО у 2019 році.

Термін: з 21.05.19 по13.06.19

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Довідка
про підсумки реєстрації випускників закладів загальної середньої

освіти для участі у ЗНО 2019 року
Нормативно-правовою основою для проходження випускниками  закладів

загальної  середньої  освіти  ЗНО  є:  Закон  України  «Про  загальну  середню
освіту», накази Міністерства освіти і науки України:

від  25.01.2019  №59  «Про  проведення  в  2018/2019  навчальному  році
державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»;

від  20.12.2018  №  1426  «Про  затвердження  програм  зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання з  біології,  здобутих на основі
повної загальної середньої освіти»;

від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної
підсумкової атестації»;

від 11.10.2018 № 1096 «Умови прийому на навчання до закладів вищої
освіти України у 2019 році»;

від  28.09.2018  №  1036  «Про  підготовку  до  проведення  в  2019  році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної освіти» ;

від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього
незалежного  оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної
загальної середньої освіти»; 

від 26.06.2018 №696 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного
оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної  загальної
середньої освіти».

У  2019  році,  як  у  попередні  роки,  мета  проведення  ЗНО  –  державна
підсумкова  атестація  випускників  системи  загальної  середньої  освіти  та
рейтингування  навчальних  досягнень  учасників,  які  планують  вступати  до
закладів вищої освіти. Оцінку ДПА встановлюватимуть у шкалі 1–12 балів за
будь-який результат, отриманий випускником, натомість результат за шкалою
100–200 балів – лише тим учасникам, які подолають поріг «склав/не склав.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні тривала з  5
лютого 2018року і триватиме до 18 березня 2019 року. Змінити реєстраційні
дані буде можливо до 2квітня.

Одним з обов’язкових документів для реєстрації  є реєстраційна картка,
формування  якої  здійснюється  за  допомогою  сервісу  «Зареєструватися»,
розміщеному  на  офіційному  сайті  Українського  центру  оцінювання  якості
освіти (testportal.gov.ua). Реєстраційну картку учні формували самостійно.

Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, як і в попередні
роки, особа могла обрати не більше чотирьох навчальних предметів.

Випускники закладів загальної середньої  освіти поточного року під час
реєстрації також могли зазначити, з яких обраних ними навчальних предметів
результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як оцінки
за  державну  підсумкову  атестацію.  При  цьому  має  бути  враховано,  що  як
результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної
середньої освіти зараховують результати зовнішнього незалежного оцінювання
з трьох навчальних предметів:



• українська мова і література (українська мова);
• математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття);
• навчальний предмет за вибором випускника з такого переліку: 

математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, 
біологія, географія, фізика, хімія.

Для проходження державної  підсумкової  атестації  учні  могли обрати й
математику, й історію України.

Після  оформлення  реєстраційної  картки  необхідно   було  сформовано
комплект  реєстраційних  документів  .  Комплекти  реєстраційних  документів
надсилвся рекомендованим листом у встановлені строки (дата визначається за
відтиском  штемпеля  відправлення  на  поштовому  конверті)  до  Харківського
РЦОЯО. Усі учні успішно пройшли реєстрацію, та отримали від регіонального
центру  сертифікат  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  інформаційний
бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи  вручені
учням під підпис.

Для  того,  щоб змінити реєстраційні  дані  (персональні  дані  або  перелік
предметів), особа має пройти перереєстрацію, яка триватиме до 2 квітня.

У закладі освітистворено інформаційний куточок для учасників ЗНО, де
розміщені  необхідні  матеріали щодо процедури реєстрації  для проходження
ЗНО, календар проведення ЗНО, інформація про пробне ЗНО-2019, адреса та
контакти  інформаційної  підтримки  ХРЦОЯО  та  інша  необхідна  для
випускників інформація.

В  11  класі  навчаються  13  учнів.  Для  ппроходження  ЗНО  вони
зареєструвалися з таких предметів:

• Історія України – 11 (84,6%)
• Математика – 3 (23%)
• Фізика – 1 (7,7%)
• Географія – 6 (46,1%)
• Англійська мова – 5 (38,5%)
 З метою підготовки до іспитів учні мають можливість пробне ЗНО. 

Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість:
• ознайомитися з процедурою та зразками тестів, що відповідають 

вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;

• виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків 
відповідей;

• завчасно ознайомитися з організацією роботи пункту проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання;

• навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;
• отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;
• оцінити власний ступінь готовності до проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання.
На пробне ЗНО зареєструвалися 12 учнів (92,3%)  з таких предметів:

• Українська мова - 6
• Історія України - 3
• Біологія - 2



• Географія - 2
• Математика- 1
• Англійська мова – 2.

5 учнів зареєструвалися на пробне ЗНО з 2 предметів.
У навчальних кабінетах створені куточки по підготовці до ЗНО та ДПА. Тут
розміщені   матеріали  щодо  особливості  складання  іспитів,  зразки  робіт,
додаткова література.  Організовано повторення вивченого матеріалу на уроках.
Учителі надають консультативну допомогу учням у позаурочний час.

Директор Миколаївського НВК Вода А. О.



Рішення №3
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 20 березня 2019 року

 
Про  підготовку  до  проведення
ДПА у 4 і 9 класах

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Северинівської ЗОШ
І-ІІ ст. Шмакової О.Л. про підготовку до проведення ДПА у 4 і 9 класах, колегія
відзначає: 

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації  у поточному
році  починається  з  опрацювання  нормативних  документів  стосовно  даного
питання. 

У 2018-2019 навчальному році такими документами є:
- стаття 34 Закону України «Про загальну середню освіту», 
- наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 «Про

затвердження  Порядку  проведення  державної  підсумкової  атестації»,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  02  січня  2019  року  за
№ 8/32979, 

-  наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  22  серпня  2018  року
№  931  «Деякі  питання  проведення  в  2019  році  зовнішнього  незалежного
оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної  загальної
середньої  освіти»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  від
11 вересня 2018 року № 1030/32482,

-  наказ Міністерства  освіти і  науки України від 25.01.2019 № 59 «Про
проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб,
які здобувають загальну середню освіту»,

-  лист  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної  державної
адміністрації  від  31.01.2019 № 04.1-13/508 «Про проведення  урочистостей  з
нагоди вручення документів про загальну середню освіту».

Згідно  додатків  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
25.01.2018  № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної
підсумкової атестації осіб, які здобувають повну середню загальну освіту»

-  перелік  навчальних  предметів,  із  яких  у  2018/2019  навчальному  році
проводиться  державна  підсумкова  атестація  осіб,  які  завершують  здобуття
початкової освіти (у 4-х класах закладів загальної середньої освіти):

· українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання),
· математика;
-  перелік  навчальних  предметів,  із  яких  у  2018/2019  навчальному  році

проводиться  державна  підсумкова  атестація  осіб,  які  завершують  здобуття
базової середньої освіти (у 9-х класах закладів загальної середньої освіти): 

· українська мова, 
· математика, 
· один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради

закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу): · біологія,               ·



географія,  ·  зарубіжна  література,  ·  іноземна  мова,  ·  українська  література,
· фізика, · хімія;

-  перелік  навчальних  предметів,  із  яких  у  2018/2019  навчальному  році
проводиться  державна  підсумкова  атестація  осіб,  які  завершують  здобуття
повної  загальної  середньої  освіти  (у  11-х  (12-х)  класах  закладів  загальної
середньої освіти):

· українська мова,
· історія України або математика (за вибором),
·  один  із  навчальних  предметів  зі  списку:  ·  історія  України,

· математика, · біологія, · географія, · іноземна мова, · фізика, · хімія.
На педагогічній раді  затверджуються предмети,  з яких буде складатися

державна підсумкова атестація.  На батьківських зборах у березні місяці дана
інформація доводиться до відома батьків.

У квітні  місяці  відділ освіти,  молоді  та спорту Миколаївської  сільської
ради видає наказ  «Про порядок закінчення  навчального року та  проведення
державної підсумкової атестації» і навчальний заклад створює відповідно свій
наказ.  На  нарадах  при директорі  заступник директора  з  навчально-виховної
роботи  звітує  про  хід  виконання  наказу,  а  також  робить   короткий  аналіз
виконання заходів щодо закінчення навчального року та підготовку до ДПА.

Протягом  травня  місяця  видається  наказ  про  створення  комісій  для
складання  державної  підсумкової  атестації.  Заступник  директора  розробляє
графік консультацій та проведення державної підсумкової атестації і погоджує
його з начальником відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської
ради.  Також видається  наказ  про  допуск  учнів  4  та  9  класів  до  складання
державної підсумкової атестації.

У кінці червня заклади освіти громади звітують відділу освіти, молоді та
спорту про результати проведення державної  підсумкової  атестації  у  4 та 9
класах.  Інформація  обговорюється  на  педагогічній  раді.  Вчителі  аналізують
отримані результати та розробляють заходи щодо покращення  результатів у
наступному році.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Інформацію «Про підготовку до проведення ДПА у 4 і 9 класах» взяти до
відома.
2. Директорам ЗЗСО:
2.1.  Ужити  заходів  щодо  використання  та  неухильного  дотримання  всієї
інструктивно-методичної бази, яка регламентує закінчення навчального року та
проведення ДПА.

Термін: постійно
2.2.  Посилити  персональну  відповідальність  за  якість  та  об'єктивність
оцінювання навчальних досягнень учнів, за ведення класних журналів, якістю
завдань, книг видачі документів про освіту.

Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва
Секретар М. Геращенко



 
Рішення №4 

колегії відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

від 20 березня 2019 року
 

Про підготовку проектів НОП 1-их
класів у закладах освіти громади

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора  Миколаївського
НВК Воду А. О. та співдоповідачів Крамаренко А. І., Шмакову О. Л. про стан
роботи із зверненнями громадян у 2018 році, колегія відзначає:

Сучасний  освітній  простір  має  давати  можливість  для  різних  форм
навчальної  діяльності.  Найпершою  вимогою  до  сучасного  освітнього
середовища є доцільність, відповідність тій меті, що ставить суспільство перед
школою:  всебічний  розвиток  самосвідомої  особистості.  Для  освітнього
простору  це  означає  не  лише  функціональну  придатність,  доступність  та
безпечність  території,  приміщень  та  обладнання.  Освітній  простір  має  бути
всеохопний  та  цілісний,  мати  в  основі  єдину  педагогічну,  соціально-
організаційну та художню концепцію. Такий простір в цілому, як і кожен з його
елементів  –  від  благоустрою ділянки  та  архітектури  будівлі  до  найменших
дрібниць інтер'єру, обладнання та навчальних матеріалів – є засобом освіти.

Розуміння  простору  як  засобу  освіти  передбачає  його  сенсомоторну
гетерогенність  (різноманітність  чуттєвих  стимулів),  семантичність
(наповненість змістом), правдивість (відповідність форми та змісту), а також
відкритість інтерпретації. Поєднання форм та кольорів в сучасному освітньому
просторі скоріше запрошують до пошуку та дослідження, аніж пропонують (чи
гірше – нав'язують) готові відповіді, образи чи символи.

Сучасний  освітній  простір  є  індивідуалізованим  та  персоналізованим  –
створює неповторне враження, даючи водночас можливість кожному відшукати
своє.  Простір  школи  постає  місцем,  де  зустрічаються  та  взаємодіють  учні,
вчителі, навколишні мешканці та гості школи, де відбуваються не лише уроки,
свята  та  концерти,  але  й  лекції  та  семінари,  діють  відкриті  лабораторії  та
майстерні у різних галузях науки, мистецтва та технологій.

Сучасний  освітній  простір  є  простором  співпраці,  відкритим  як  для
учасників освітньої спільноти, так і для громади, частиною якої ця спільнота є.

У закладах освіти Миколаївської громади розроблено проекти простору 1-
го  класу  2019-2020  н.  р.,  на  реалізацію  яких  залучено  цільову  освітню
субвенцію 113 тисяч грн, кошти місцевого бюджету у розмірі 160 тисяч грн.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Інформацію «Про підготовку проектів НОП 1-их класів у закладах освіти
громади» взяти до відома.
2.  Відділу освіти,  молоді  та спорту тримати на контролі  питання створення
нового освітнього середовища у у 2019-2020 н. р.

Термін: протягом 2019-2020 н. р.



2. Директорам ЗЗСО забезпечити створення нового освітнього середовища для
1-го  класу  2019-2020  н.  р.  Результати  розглянути  на  колегії  відділу  освіти,
молоді та спорту у червні 2019 року.

Термін: червень 2019 р

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №5 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 20 березня 2019 року

 
Про  забезпечення  умов  для
атестації  педагогічних  кадрів  у
закладах  освіти  Миколаївської
сільської ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідувача  методичного
кабінету відділу освіти, молоді та спорту Геращенко М. П. про забезпечення
умов  для  атестації  педагогічних  кадрів  у  закладах  освіти  Миколаївської
сільської ради, колегія відзначає: 

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на
всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної  діяльності,  за  якою
визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді,  рівень
його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою  атестації  є  стимулювання  цілеспрямованого  безперервного
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту
їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу
й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

В організації та строків проведення атестації, умов та порядку присвоєння
кваліфікаційних категорій ЗО керуються Типовим положенням про атестацію
педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України  14  грудня  2010  року  за  №  1255/18550  та  Змінами  до  нього,
затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№  1473  від  20  грудня  2011  року,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України 10 січня 2012 року   за  № 14/20327.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне
та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність
та системність оцінювання його педагогічної діяльності. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Атестаційній комісії ІІ рівня відділів освіти громад Сумського р-ну посилити
контроль  за  дотриманням  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних
працівників  у  частині  дотримання вимог Положення щодо присвоєння   або
підтвердження педагогічної категорії. 
2.  Директорам  закладів  освіти  при  підготовці  до  атестації  неухильно
дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних працівників
затвердженого  наказом Міністерства  освіти і  науки  України № 930 від  06
жовтня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня
2010  року  за  № 1255/18550  та  Змінами до  нього,  затвердженими  наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20 грудня



2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року
за  № 14/20327.

Термін: постійно
3. Контроль за виконанням покласти на зав. МК ВОМС.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №6 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 20 березня 2019 року

 
Про  впровадження  системи
HACCP в закладах освіти

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  Гаврилюк  М.С.,  головного
спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту, яка доповіла про впровадження
системи HACCP в закладах освіти, колегія відзначає:

Наказ  Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства  України  від
01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та
застосування  постійно  діючих процедур,  заснованих на  принципах  Системи
управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Доповідь «Про впровадження системи HACCP в закладах освіти» взяти до
відома.
2.  Керівникам ЗО:
2.1. Ознайомитися з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України  від  01.10.2012  №590  «Про  затвердження  Вимог  щодо  розробки  ,
впровадження  та  застосування  постійно  діючих  процедур,  заснованих  на
принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

Термін: до 20.09.2019
2.2. Розробити систему НАССР.

Термін: до 20.10.2019

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Доповідь
про впровадження системи HACCP

в закладах освіти
Наказ  Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства  України  від

01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та
застосування  постійно  діючих процедур,  заснованих на  принципах  Системи
управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

З  вересня  2016  року  усі  оператори  ринку  харчових  продуктів  мають
обов`язково впровадити на виробництві гігієнічні вимоги, так звані програми-
передумови, а в подальшому – втілити процедури, які базуються на принципах
НАССР.

Основною метою впровадження системи НАССР є забезпечення безпеки
харчової продукції та кормів на всіх етапах харчового ланцюга «від лану - до
столу».

HACCP  (англ.  HazardAnalysisandCriticalControlPoints  –  Система  аналізу
небезпек  і  контролю  (регулювання)  в  критичних  точках  –  система,  яка
ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для
безпечності харчових продуктів.

Чому  це  стосується  нас,  тому  що  ми  всі  є  операторами  ринку  з
виробництва та/або обігу харчових продуктів

Щоб оцінити весь спектр роботи треба застосувати програми-передумови
системи  НАССР,  тобто  ті  процедури,  які  підтримують  гігієну  у  всьому
харчовому ланцюзі

Програми-передумови системи НАССР мають охоплювати такі процеси:
1. Належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень

для уникнення перехресного забруднення;
2. Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт,

технічного  обслуговування  обладнання,  калібрування  тощо,  а  також  заходи
щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок;

3. Вимоги до планування та стану комунікацій - вентиляції, водопроводів,
електро- та газопостачання, освітлення тощо;

4.  Безпечність  води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки
(обробки)  харчових  продуктів,  предметів  та  матеріалів,  що  контактують  з
харчовими продуктами;

5.  Чистота  поверхонь  (процедури  прибирання,  миття  і  дезінфекції
виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь);

6. Здоров’я та гігієна персоналу;
7.  Захист  продуктів  від  сторонніх  домішок;  поводження  з  відходами

виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності;
8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби

профілактики та боротьби;
9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин;
10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками;
11. Зберігання та транспортування;
12. Контроль за технологічними процесами;



13. Маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів.
Існує  чотири  стадії  впровадження  процедур,  заснованих  на  принципах

НАССР:
 Планування та підготовки;
 Розроблення НАССР-плану;
 Документування та перевіряння дієвості;
 Постійного покращення.

Першим підготовчим кроком розробки плану НАССР має бути створення
групи НАССР.

Група НАССР може складатися з персоналу, який:
1. Володіє знаннями про біологічні, хімічні та фізичні небезпечні фактори,

характерні для харчового продукту та технологічних процесів;
2. Забезпечує належне проведення технологічних процесів або бере участь

у здійсненні цих процесів;
3. Має досвід у впровадженні належної практики виробництва та належної

практики гігієни.
4. Кожен учасник групи НАССР повинен бути відповідальним за один чи

декілька процесів, а також має бути запроваджено практику взаємозамінності.
5.  Кількісний  склад  групи  НАССР  залежить  від  виду  та  асортименту

харчових продуктів, технологічних процесів, особливостей потужності.
Склад  групи  НАССР  визначається  та  затверджується  керівником

потужності.
Група  НАССР  визначає  сферу  застосування  системи  НАССР,  яка

розповсюджується на технологічні процеси та види небезпечних факторів, що
вивчаються й досліджуються,  та  повинна розробити повний опис харчового
продукту.

Повний  опис  харчового  продукту  повинен  містити  інформацію,  яка
стосується його безпечності:

назву;
склад;
структуру  та  фізико-хімічні  характеристики  (наприклад,  рідина,  желе,

твердий стан, вміст вологи, рН);
мікробіологічні та хімічні критерії;
вид оброблення (наприклад, теплове оброблення, заморожування, соління,

коптіння тощо);
спосіб споживчого та транспортного пакування (наприклад, герметична,

вакуумна упаковки, модифікована атмосфера тощо);
вид маркування;
умови зберігання та транспортування;
строк придатності;
{Абзац  десятий пункту  3.10 розділу  ІІІ  в  редакції  Наказу  Міністерства

аграрної політики та продовольства № 429 від 17.10.2015}
спосіб реалізації, метод збуту;
дані  про передбачуваного  споживача або  специфічну  групу споживачів

(наприклад, для загального вжитку, для дитячого харчування, харчування для
спортсменів та осіб похилого віку);



спосіб споживання (використання).
Група  НАССР  повинна  у  будь-якому  форматі  скласти  блок-схему

технологічного  процесу,  яка  відображає  всі  етапи процесу  від  надходження
неперероблених, частково перероблених або перероблених харчових продуктів,
допоміжних  матеріалів  для  переробки  харчових  продуктів,  предметів  та
матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, до постачання харчових
продуктів споживачам

ЗРАЗОК 
базової блок-схеми технологічного процесу

Документація системи НАССР поділяється на:
базову - план НАССР, процедури;
оперативну - протоколи, записи.
До базової документації належать:
склад групи НАССР та її обов’язки;
опис  харчового  продукту  та  його  передбачуване  споживання

(використання);
перевірена блок-схема виробництва;
аналіз небезпечних факторів;
методологія визначення ККТ;
критичні межі та їх обґрунтування;
система моніторингу, процедури моніторингу кожної ККТ;
процедури застосування коригувальних заходів;
процедура валідації, верифікації;
процедури управління документами НАССР.
До оперативної документації належать:
протоколи нарад НАССР групи;
протоколи моніторингу ККТ;
протоколи впровадження коригувальних заходів;
протоколи валідації, верифікації.

Головний спеціаліст М. Гаврилюк 



Рішення №7 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 20 березня 2019 року

 
Про створення умов для 
повноцінного розвитку дітей у 
закладах дошкільної освіти 
громади

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідувача  КДНЗ  «Веселка»
Білан  Н.І.  про  створення  умов для  повноцінного  розвитку  дітей  у  закладах
дошкільної освіти громади, колегія відзначає:

Основна  мета  дошкільної  освіти  –  турбота  про  всебічний  загальний
розвиток дітей відповідно до їхніх потенціальних можливостей,  формування
базису  особистісної  культури:  забезпечення  загальної  готовності  до
систематичного  формування  цілого  комплексу  здібностей  –
самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації та мотивації навчання,
просторового малювання, розвитку творчої уяви.

Головним  пріоритетом  сучасної  освіти  є  особистість  дитини.
Фундаментом нової системи освіти є її дошкільна ланка. Адже доступність
до якісної освіти започатковується з дошкільної освіти, оскільки саме вона є
базою  цілісного  розвитку  майбутніх  громадян  України,  фундаментом
творення нового освітнього процесу.

Заклад  дошкільної  освіти  забезпечує  реалізацію  права  дитини  на
здобуття  дошкільної  освіти,  її  фізичний,  розумовий  і  духовний  розвиток,
соціальну  адаптацію  та  готовність  продовжувати  освіту.  Крім  того,  він
задовольняє  потреби громадян відповідної  території  у здобутті  дошкільної
освіти; забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента  дошкільної  освіти;  створює  безпечні  та нешкідливі  умови
розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного
розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та
забезпечує  їх  дотримання;  формує  у  дітей  гігієнічні  навички  та  основи
здорового способу життя, норми безпечної поведінки; сприяє збереженню та
зміцненню  здоров’я,  розумовому,  психологічному  і  фізичному  розвитку
дітей;  здійснює  соціальнопедагогічний  патронат,  взаємодію  з  сім’єю;  є
осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних
знань  про  дітей  дошкільного  віку;  додержується  фінансової  дисципліни,
зберігає матеріально-технічну базу; здійснює інші повноваження відповідно
до статуту закладу. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Інформацію  «Про  створення  умов  для  повноцінного  розвитку  дітей  у
закладах дошкільної освіти громади» взяти до відома.
2.  Забезпечити  виконання  заходів  щодо  створення  умов  для  повноцінного
розвитку дітей у закладах дошкільної освіти громади.



Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



 
Рішення №8 

колегії відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

від 20 березня 2019 року
 

Про стан злочинності і 
правопорушень серед учнівської 
молоді, напрями вдосконалення 
правовиховної, правоосвітньої 
роботи, профілактика 
бездоглядності в закладах освіти

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора  Лікарського  НВК
Крамаренко А.І. про стан злочинності і правопорушень серед учнівської молоді,
напрями вдосконалення  правовиховної,  правоосвітньої  роботи,  профілактику
бездоглядності в закладах освіти, колегія відзначає:

Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків
займають центральне місце в роботі педагогічного колективу НВК. Система
правового виховання учнів базується на правових актах і документах, таких як
Конституція  України,  Конвенція  ООН  про  права  дитини,  Декларація  прав
людини, Кодекс про шлюб та сім`ю, Закон України «Про охорону дитинства»
тощо.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Доповідь «Про стан злочинності і правопорушень серед учнівської молоді,
напрями вдосконалення  правовиховної,  правоосвітньої  роботи,  профілактика
бездоглядності в закладах освіти» узяти до відома.
2. Керівникам ЗЗСО:
2.1.  Залучати  практичних  психологів  та  класних  керівників  до  проведення
роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів ЗЗСО.

Термін: постійно
2.2. Посилити контроль за виконанням завдань та заходів планування роботи
практичного психолога та соціального педагога за рік з питань роботи здітьми,
схильними до правопорушень.

Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Доповідь
про стан злочинності і правопорушень серед учнівської молоді,
напрями вдосконалення правовиховної, правоосвітньої роботи,

профілактика бездоглядності в закладах освіти
Відповідно до річного плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік

робота  педагогічного  колективу  Лікарського  НВК  щодо  профілактики
злочинності,  правопорушень,  бездоглядності,  безпритульності,  проявів
негативних  явищ  в  учнівському  середовищі  була  спрямована  на  виконання
Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про
освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,  «Про  оздоровлення  та  відпочинок
дітей»,  «Про  позашкільну  освіту»,  «Про  молодіжні  та  дитячі  громадські
організації», «Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті»,
Концепції  громадянського  виховання  особистості  в  умовах  розвитку
української  державності,  Концепції  екологічної  освіти  населення,  Концепції
формування  мотивації  на  здоровий  спосіб  життя,  Концепції  національно-
патріотичного виховання молоді, Концептуальних засад розвитку педагогічної
освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, Національної
програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу
життя,  розвитку  духовності  та  зміцнення  моральних  засад  суспільства,
Національної  програми  правової  освіти  населення,  Комплексної  програми
профілактики  правопорушень  та  злочинності,  Програми  подолання  дитячої
безпритульності  і  бездоглядності,  Програми  «Основні  орієнтири  виховання
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Аналіз  роботи  засвідчує,  що  з  метою  правової  освіти,  соціального
самовизначення учнів, засвоєння ними певних знань, вироблення в них системи
відносин  і  способів  діяльності,  здатності  мислити,  аналізувати  інформацію,
використовувати  знання  й  уміння  для  творчого  розв’язання  різних  проблем
здійснювалася цілеспрямована правовиховна робота.

Правовиховна робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і
охоплює як учнів, так і їхніх батьків, вчителів, органи учнівського та місцевого
самоврядування.  Починаючи  з  початкових  класів,  проводиться  діагностика:
визначаються сім`ї,  в яких вихованню дітей не приділяється належна увага;
відбувається  знайомство  із  житлово-побутовими  умовами,  визначається,  яка
допомога  потрібна  батькам  у  вихованні  дитини.  Морально-правові  знання
надаються учням молодших класів на уроках та в позаурочний час в поєднанні з
власними  спостереженнями;  практичне  дотримання  дисципліни  і  порядку  в
класі  і  за  його  межами,  збереження  навколишнього  середовища  відіграють
важливу  роль  у  їхньому  світогляді,  моральному  і  правовому  вихованні,  у
формуванні їхньої правової культури.

У старших  класах  робота  спрямовується  на  пізнавально-інтелектуальну
діяльність учнів: на підвищення виховної профілактичної ролі у попереджені
аморальних, антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі.

У школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану планову
взаємопов`язану діяльність всіх членів педагогічного та учнівського колективу.
Адміністрація  школи  є  головною  ланкою,  яка  забезпечує  теоретичне  та



методичне  керівництво  роботою  класних  керівників  та  учнівського
самоврядування, контролює результати їх роботи, роботи керівників гуртків,
батьківського комітету, медичної сестри, шкільної бібліотеки.

Для  налагодження  ефективної  та  результативної  роботи  щодо
забезпечення  у  школі  правового  виховання адміністрацією було видано ряд
організаційних наказів, а саме:

«Про заборону тютюнокуріння у школі та пропаганду здорового способу
життя»;

 «Про поновлення роботи  Ради з профілактики правопорушень» ;
«Про організацію роботи батьківського всеобучу у 2018-2019 н.р.»;
«Про  організацію  просвітницько-профілактичних  заходів  з  формування

безпечного  освітнього  середовища  та  запобігання  булінгу,  мобінгу,
кібербулінгу,  проявів агресивної поведінки»

 «Про проведення Всеукраїнського тижня права».
«Про проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»
У школі існує система профілактичної роботи:
-   контроль  за  відвідуванням  учнями  школи,  навчальних  занять  та

позакласних заходів;
-   учні  охоплені  дорученнями в  класах та  задіяні  в  заняттях  шкільних

гуртків, позакласних заходів;
-  надається постійна адресна допомога окремим учням та сім`ям;
-  проводяться цикли бесід на правову тематику з учнями, з батьками;
-  складені акти обстеження всіх сімей, в яких проживають учні.
Учнів, схильних до правопорушень на обліку школи станом на 01.01.2019

р.- 2 учні.
Упродовж І семестру 2018-2019 навчального року здійснювалась наступна

робота:
-   з  1  вересня  з  метою створення  максимально  сприятливих  умов  для

співробітництва педагогів, учнів та їх батьків,проведення заходів направлених
на  запобігання  та  подолання  відхилень  у  поведінці  дітей  та  підлітків;
здійснення  адекватної  до  сьогоднішніх  умов  соціалізації  дітей  та  підлітків,
формування відповідальності учнів за вчинені дії та профілактики негативних
проявів  у  молодіжному  середовищі,  допомоги  правоохоронним  органам  у
профілактиці злочинності та забезпеченні громадського порядку працює Рада
профілактики;

-   на  засіданнях  Ради  профілактики  розглядаються  питання  про
особливості  виховання  дітей,  які  схильні  до  негативних  проявів;  про
попередження шкідливих звичок та відхилення у їх поведінці; тримається на
контролі питання відвідування школи учням

-   члени  педагогічного  колективу  ознайомлені  з  наказом  Міністерства
юстиції  України  від  12  липня  2006  року  №  824/12698  «Про  затвердження
порядку  взаємодії  суб’єктів  соціальної  роботи  із  сім’ями,  які  опинилися  в
складних життєвих обставинах»; з «Переліком критеріїв та показників складних
життєвих  обставин»;  «Кримінальним  кодексом  України»;  з  «Державною
програмою  боротьби  зі  злочинністю»,  з  «Національною  програмою  «Діти
України»  та  іншими  документами  на  правову  тематику  (вересень),



познайомлені  з  технологією  постанови  учнів  на  внутрішньошкільний  облік
(вересень);

-  створено  банк  даних  дітей  з  особливими  психолого-педагогічними
потребами (вересень).

-  оформлено тематичні  папки:  «Нормативно-правова  база.  Рекомендації
щодо проведення профілактичних заходів серед дітей та учнівської молоді з
питань попередження правопорушень та шкідливих звичок» та  «Правовиховна
та правоосвітницька робота».

Складені плани заходів:
щодо профілактики правопорушень на період до травня 2019 року;
заходи щодо запобігання торгівлі людьми;
щодо  запобігання  шкідливих  звичок,  куріння,  вживання  алкогольних

напоїв, психотропних речових та наркотиків.
Уроки  «Правознавства»  направлені  на  ознайомлення  учнів  з  основами

теорії держава і права, на формування  уявлення про державно-правові реалії
України,  на  формування  правових  знань,  поглядів,  навичок  правомірної
поведінки школярів, розвитку пізнавальних здібностей учнів;

Заплановані  та  проводяться  інформаційно-просвітницькі  заходи  щодо
профілактики негативних явищ у суспільстві, формування здорового способу
життя, збереження духовних цінностей, а саме:

-   «Україна  –  єдина  країна»  (інформаційно-просвітницька  година,  1-10
класи, класні керівники;

-  «Конвенція ООН про права дитини» (година правових знань);
-  «Конституційні права громадян України» (година спілкування);
-   «Конституція  України  –  основний  закон  нашої  держави»  (година

спілкування);
-   профілактична  бесіда  «Підліток  і  вулиця:  небезпека,  несподіванки,

загрози»;
-  профілактична бесіда «Я сам удома»;
-  правова хвилина  «Кримінальна відповідальність за злочин»;
- відкрита година спілкування за участю батьків «Вивчаємо Конвенцію про

права дитини»;
- юридична консультація «Правопорушення і юридична відповідальність»;
-  Всеукраїнський урок права в рамках тижня правових знань (грудень),

«Конституційні права та свободи громадян України» та інші;
З  метою  підвищення  рівня  ефективності  роботи  з  профілактики

правопорушень  та  негативних  проявів  серед  учнівської  молоді  забезпечено
взаємодію  з  правоохоронними  органами,сектором  ювенальної  превенції
Сумського районного відділу поліції. 

Проведений  Тиждень  правових  знань  (грудень),  у  рамках  якого
проводилися: 

Всеукраїнський урок «Права людини»
Бесіда  «Чому  прийняла  ООН  «Загальну  декларацію  прав  людини

10.12.1948 р.?»
Дискусія «Чи була «Загальна декларація прав людини» першим кроком до

мирного співіснування держав після Другої Світової війни?»



Круглий стіл «Що значить зміст статті 3 «Декларації» «Кожен має право на
життя»?» Як це пов’язано з відміною смертної кари»

Конкурс малюнків «Права та обов’язки в моєму житті» 
Бесіда «Права дитини. Чому порушуються права дитини?»
З метою своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих

обставинах,  ведення  їх  обліку,  здійснені  перевірки  умов  проживання  та
виховання неповнолітніх складено відповідні акти. 

Членами Ради профілактики проведені рейди: «Урок», «Канікули».
З  метою  проведення  профілактичних  заходів  серед  учнівської  молоді

запрошувалися представники правоохоронних органів, якими проведені лекції
«Про перебування дітей у розважальних закладах або у закладах громадського
харчування  у  нічний  час»  (жовтень,  2018),  «Відповідальність  неповнолітніх
перед Законом» (лекція-бесіда, березень 2019);

Розроблені  рекомендації  для батьків щодо профілактики та запобігання
правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків. 

Під  час  проведення  батьківських  зборів  постійно  аналізується  стан
поведінки учнів,пропуски уроків без поважної причини.

Питання,  що  стосуються  профілактики  злочинності,  попередження
правопорушень з  метою правової  та  правоосвітньої  роботи, розглядалися на
Раді профілактики відповідно до плану роботи.

Питання,  що  стосуються  профілактики  злочинності,  попередження
правопорушень розглядалися на нарадах при директорові:

у жовтні:  аналіз причин пропусків, спізнень та неуспішності, проведення
індивідуальної  роботи  на  виконання  Закону  України  «Про  освіту»,
відвідування школи учнями групи ризику, дітьми  з неблагонадійний сімей;
контроль  за  станом  роботи  педколективу  з  охорони  прав  дитини;  аналіз
зайнятості учнів в позаурочний час;

у  листопаді:  організація  проведення  роботи  з  профілактики  шкідливих
звичок;  охоплення гуртковою роботою учнів (на виконання Закону України
«Про охорону дитинства») 

у грудні: аналіз роботи Ради школи з питань попередження правопорушень
у школі.

Директор Лікарського НВК А. Крамаренко 


