
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

 

31.12.2020                                          с.Миколаївка                                № 149-ОД 

 

Про   виконання   рішень  колегії  

відділу   освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 грудня 2020 року 

 

  Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою забезпечення виконання рішень колегії відділу 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 30 грудня 

2020 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Увести в дію рішення колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради від 30 грудня 2020 року «Про стан роботи 

закладів освіти щодо попередження та профілактики дитячого травматизму у 

2020 році», «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у закладах освіти 

та відділі освіти, молоді та спорту за 2020 рік», «Про організацію харчування 

учнів та впровадження системи HACCP у закладах освіти громади у 2020 

році», «Про дотримання Порядку ведення обліку дітей шкільного та 

дошкільного віку на території ОТГ», «Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників закладів загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради у 2020 році», «Про схвалення плану роботи 

відділу освіти, молоді та спорту та затвердження плану засідань колегії 

відділу освіти, молоді та спорту на 2021 рік» (Додаються). 

2. Спеціалістам відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради, керівникам закладів освіти: 

2.1. Забезпечити неухильне виконання вказаних рішень колегії відділу 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 30 грудня 2020 

року. 

2.2. Забезпечити виконання заходів відповідно до визначених виконавців 

та встановлених термінів. 

3. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради: 

3.1. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту про виконання рішень 

колегії відділу освіти, молоді та спорту. 

До 31.03.2021 



4. Секретарю колегії відділу освіти, молоді та спорту 

(Геращенко М. П.)оприлюднити рішення колегії та наказ відділу освіти, 

молоді та спорту на офіційному сайті. 

До 20.01.2021 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

              Наталія МАКШЕЄВА 

 



Додаток 1 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

31.12.2020 № 149-ОД  

 

Рішення №1  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 грудня 2020 року 

 

  

Про стан роботи закладів освіти 

щодо попередження та 

профілактики дитячого 

травматизму у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Гаврилюк М. С. «Про стан роботи закладів освіти 

щодо попередження та профілактики дитячого травматизму у 2020 році», 

колегія відзначає: 

Серед учасників освітнього процесу у Миколаївській сільській раді у 

2020 році зафіксовано 4 випадки травматизму учнів і 1 випадок травматизму 

працівника ЗДО. Для попередження дитячого травматизму під час освітнього 

процесу (на уроках, у лабораторіях, кабінетах, спортзалах, майстернях, на 

заняттях з трудового і професійного навчання, під час виробничої практики, 

під час виконання дослідних і конструкторських робіт) в закладах освіти 

Миколаївської сільської ради з учнями проводяться навчання й інструктажі з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

Такі інструктажі містять питання:  

 охорони здоров’я; 

 пожежної безпеки; 

 радіаційної безпеки; 

 цивільного захисту; 

 безпеки дорожнього руху; 

 реагування на надзвичайні ситуації; 

 безпеки побуту тощо.  

Форми та способи проведення інструктажів обирають самі педагоги або 

інша відповідальна особа.  

Задля запобігання дитячого травматизму у школі: створюються здорові 

та безпечні для школярів умови як під час освітнього процесу, так і в побуті 

розповідають дітям про можливі небезпечні ситуації природного, 

техногенного, медичного та біологічного характеру, виховується у дітей 

психологічна готовність адекватно діяти у разі наближення чи виникнення 

небезпеки, формується у школярів уміння й навички свідомо приймати 

рішення, виробляється набуття дітьми навичок і досвіду з рятування та 



самозахисту, виховується в дітей гуманне ставлення до людини, яка 

потрапила у біду.  

Важливою є й профілактика травматизму дітей у побуті, для 

ефективності якої: залучаються до співпраці батьки, надається їм методична 

допомога, розробляються для них спеціальні пам’ятки. Також у співпраці з 

батьками та психологами проводиться робота з попередження суїцидальної 

поведінки старшокласників. Школярів навчають розрізняти й оцінювати 

шкідливі та небезпечні фактори навколишнього середовища, 

використовувати здобуті знання для збереження своїх здоров’я та життя, для 

надання само- та взаємодопомоги у разі виникнення небезпеки.  

У розділі IV «Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти», затверджене наказом МОН від 26.12.2017 № 1669, зазначається, що 

керівник закладу освіти на засіданнях педагогічної ради, нарадах керівників 

структурних підрозділів, осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку 

життєдіяльності: організовує звітування з питань профілактики дитячого 

травматизму та виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності колективного договору (угоди), видає накази про 

попередження дитячого травматизму в школі, розпорядження з цих питань. 

Окрім того, у положенні «Про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», 

затверджений наказом МОН від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу від 

07.10.2013 № 1365) зауважується, що на підставі актів Н-Н заклад освіти має 

подати відділу освіти, якому підпорядковується, звіт по травматизму у 

закладі освіти під час освітнього процесу за підсумками року за формою НВ. 

З метою контролю рівня травматизму у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти громади, дієвості конкретних заходів профілактики 

дитячого травматизму заклади освіти щороку звітують про травматизм учнів/ 

вихованців, здобутих під час занять та в позаурочний час за 2020 рік за 

формою НВ.  

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Довідку «Про попередження та профілактики дитячого травматизму 

у 2020 році» взяти до відома. 

2. Забезпечувати відповідно до вимог Положення «Про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися  під час навчально-виховного 

процесу в начальних закладах», наказу МОН № 659 від 16.05.2019 «Про 

затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» своєчасне 

розслідування, облік і звітування за кожний нещасний випадок. 

Термін: постійно 

3. Забезпечити щорічне обговорення на педагогічних радах, нарадах, 

батьківських зборах  питань щодо запобігання загибелі і травмування дітей  з 

визначенням шляхів поліпшення засвоєння учнями норм безпечної поведінки 

в побуті. 

Термін: постійно 



4. Забезпечити щорічне проходження учнями медичних оглядів, 

розподіл по групам здоров’я та не допускати до занять з фізичного виховання 

дітей, які не надали довідку з медичного закладу  про стан здоров’я. 

Термін: до.01.09.2021 

5. Підготувати доповіді, які будуть заслуховуватись на засіданнях 

педагогічних рад, колегій, на нарадах, про стан травматизму серед учасників 

освітнього процесу. Відповідальним за стан охорони в праці в закладі освіти 

провести аналіз причин нещасних випадків, що трапились, розробити або 

внести зміни до заходів щодо запобігання дитячого травматизму у школі. 

Термін: до.01.09.2021 



 
Додаток 2 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

31.12.2020 № 149-ОД  

 

Рішення №2  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 грудня 2020 року 

  

Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян у закладах 

освіти та відділі освіти, молоді та 

спорту за 2020 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Миколаївського НВК 

Воду А. О., співдоповідачів директорів закладів освіти Крамаренко А. І., 

Простатіну О. О., Куценко Л. Ф., Білан Н. І., Будакову Л. А. та головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Гаврилюк М. С. про підсумки 

роботи зі зверненнями громадян у закладах освіти та відділі освіти, молоді та 

спорту за 2020 рік, колегія відзначає: 

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян 

у Миколаївському НВК за 2020 рік» 

Адміністрацією Миколаївського НВК упродовж  2020 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 реєструвалисяся та розглядалися в установленому 

законодавством  порядку. У закладі ведеться журнал реєстрації пропозицій, заяв 

і скарг, що надійшли, журнал особистого прийому громадян директором, 

журнал реєстрації вихідної документації. Листи та звернення, що надходять, 

реєструються у журналі реєстрації звернень громадян. Графік особистого 

прийому громадян розміщений на сайті закладу, у приміщенні установи на 

стенді «Для вас, батьки».  

 Письмові звернення та матеріали розгляду  формуються у справи та 

зберігаються у НВК. 

Усього за 2020 рік до Миколаївського НВК надійшло  8 звернень. Усі 

звернення усні, письмових звернень громадян та депутатських запитів не 

надходило.  На особистому прийомі у директора НВК були 6 громадян.  

Аналіз  звернень громадян до НВК за 2020 року свідчить про загальну 

тенденцію до зменшення їх у кількості, у порівнянні з 2019 роком. 

Звернення громадян надійшли з наступних питань: 



- про огранізацію підвозу учнів та вихованців із віддалених сіл – 2 особи;  

- про підвіз вихованців ЗДО, що проживають у с.Вербове - 1 особа; 

-про дотримання теплового режиму в окремих приміщеннях закладу – 1 

особа; 

-про диференціацію навчання на уроках фізичного виховання – 1 особа; 

- про порядок зарахування дітей до ЗДО  – 2 особи; 

- про порядок зарахування дітей до ЗСО  – 1 особа. 

 Із загальної кількості звернень: 

-звернення, що стосуються підвозу дітей – 3 (37,5 %); 

-організації освітнього процесу - 1 (12,5%); 

- забезпечення теплового режиму – 1 (12,5%); 

-порядок зарахування дітей до ЗДО та  ЗСО – 3 (37,5%).  

 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. 

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян 

у Лікарському НВК за 2020 рік» 

Відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Методики оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858, Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від 

форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої  постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.02.1997 №348, Постанови Кабміну від 

24.09.2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», з 

метою забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.2008 

№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування», проаналізовано роботу Лікарського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік. 

Забезпечений безперешкодний, кваліфікований та неупереджений прийом 

громадян згідно графіку особистого прийому. Забезпечений особистий розгляд 

звернень та першочерговий прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, 

Героїв соціалістичної праці, а також особливе ставлення до вирішення їх 

проблем та проблем непрацездатних осіб, які постраждали від Чорнобильської 

катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують 

соціального захисту та підтримки. 

Письмове звернення – це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, 

скарги, що направлені поштою або передані громадянином особисто чи через 



уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені згідно з чинним 

законодавством. 

Письмові звернення можуть бути: 

 індивідуальні – звернення, що подані окремою особою; 

 колективні – звернення, що подані групою осіб; 

 анонімні – письмові звернення, не підписані автором (авторами), без 

зазначення місця проживання, а також такі, по яких неможливо встановити 

авторство. 

Директор перевіряє листи, які надходять в заклад будь-яким способом 

(Укрпошта, електронна скринька, наручно) на відповідність вимогам, що 

зазначені у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» та реєструє 

(заносить до журналу прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання 

або роботи, телефон заявника, назву організації, індекс, дату супровідного 

листа, якщо звернення надійшло з інших органів, дати і реєстраційні індекси 

попередніх звернень), робить позначку «повторно», якщо звернення є таким, та 

додає особову справу заявника з попереднім зверненням і листуванням по 

ньому; якщо звернення взято на контроль органом влади вищого рівня, ставлять 

напис «особливий контроль». 

Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернень у закладі здійснюється 

у день надходження. 

Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної 

Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання 

«Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями 

Президента України, Прем’єр-міністра України або Голови Верховної Ради 

України, розглядаються особисто директором, а в разі його відсутності – 

заступником директора з навчально-виховної роботи. 

Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у ст. 5 Закону 

України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім’я, 

по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть 

порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не 

пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження. Копія такого звернення 

залишається у школі. 

Анонімні звернення розгляду не підлягають. 

Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не 

належить до повноважень школи, пересилаються для розгляду за належністю 

органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін 

не більше 5 робочих днів із дня надходження до школи, про що повідомляється 

громадянину, який подав звернення. 

Опрацьовані листи реєструються у журналі реєстрації звернень громадян. 

У журналі реєстрації звернень громадян робиться запис про дату 

надходження звернень до школи. 

Термін розгляду звернень установлюється керівництвом закладу 

відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян». 

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту 

надходження звернення приймає керівництво закладу на підставі 



обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене 

заявника. 

Прийом громадян здійснюється щосереди у кабінеті директора школи з 

10.00 до 12.00 крім святкових днів. 

Інформація про графік особистого прийому громадян в закладі розміщений 

на інформаційному стенді в школі та сайті школи. 

За результатами розгляду звернення складається мотивований висновок, 

який містить об’єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів, на підставі якого 

готується копія або проект відповіді заявнику. 

Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних 

відповідей за зверненнями громадян, порушення строків, установлених 

законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам. 

За результатами розгляду звернень надається письмова відповідь 

заявникам за підписом керівника закладу. 

Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян 

(якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється на ім’я того 

громадянина, чий підпис у зверненні перший або адреса якого вказана. 

Класифікатор основних питань, що порушуються у зверненнях громадян 

по школі: 

150.1. Надання архівних довідок. 

150.2. Кадрові питання (звільнення, працевлаштування). 

150.3. Ремонт навчального закладу, поліпшення матеріально-технічної 

бази, придбання комп’ютерів, підвіз дітей. 

150.4. Функціонування школи. 

150.5. Морально-етичний клімат в колективі. 

150.6. Вирішення житлово-комунальних питань. 

150.7. Сприяння вступу до навчальних закладів. 

150.8. Покращення стану справ у освітянській галузі. 

150.9. Педагогічне навантаження педагогів, пільги вчителів, виконання 

ст.57 Закону України «Про освіту». 

150.10. Робота працівників обслуговуючого персоналу. 

150.11. Надання матеріальної допомоги. 

150.12. Інше. 

Зокрема, надання архівних довідок щодо навчання випускників та 

підтвердження особи випускника; характеристик на дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей із сімей, які опинились в складних життєвих 

обставинах; довідок про працевлаштування працівників, які перебували на 

обліку в центрі зайнятості. Звернення педпрацівників-пенсіонерів щодо 

переведення на контракт. Звернення працівників обслуговуючого персоналу 

щодо оплати праці в період карантину та їх соціальних гарантій. Звернення 

педагогів щодо навантаження на 2020-2021 н.р., виплати щорічної грошової 

винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове 

виконання покладених на них обов’язків та забезпечення комп’ютерною 

технікою для організації дистанційного навчання. Звернення батьків про 



порушення поведінки одного учня щодо інших учнів; щодо наявності черги в 

дошкільну групу; щодо надання документів для пільгового харчування. 

Графік прийому громадян дотримується, надаються відповіді до вимог 

чинного законодавства. 

Розгляд, реєстрація та процес звернень здійснюється відповідно до 

інструкції з діловодства. Порушень терміну розгляду звернень не допущено. 

Повторних звернень не надходило. 

Скарг за 2020 рік до закладу не надходило. Всі звернення, зокрема Лисак 

Г.П., розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. 

Адміністрацією досконало ведеться роз’яснювальна робота. 

Протягом 2020 року проводиться аналітична робота щодо причин заяв та 

скарг громадян, окремих проблем, що порушуються у зверненнях.        

Питання про запобігання та протидію корупції знаходиться на постійному 

контролі у адміністрації. З боку працівників школи корупційних дій протягом 

2020 року не виявлено. Скарги та зауваження відсутні. 

«Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2020 року по 

Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

Робота щодо розгляду звернень громадян проводилась у відповідності до 

вимог Закону України «Про звернення громадян»,  Указу Президента України 

від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права та звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Наказом по школі від 02.01.2020 №2 затверджено графік особистого 

прийому громадян директором на 2020 рік. 

24.06.2020 проведено нараду при директору,  протокол №6 від 24.06.2020 

на якій було проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 

2020 р. 

Графік прийому громадян дотримується, надаються відповіді до вимог 

чинного законодавства. 

Розгляд, реєстрація та процес звернень здійснюється відповідно до 

інструкції з діловодства. 

Порушень терміну розгляду звернень не допущено. Повторних звернень не 

надходило. Скарг за 2020 рік до закладу не надходило. Всі звернення 

розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. 

За 2020 рік розглянуто 27 заяв, в порівняні з минулим роком це на 13 заяв 

більше. 

Із загальної кількості звернень, 2 надійшло поштою та 26 на особистому 

прийомі. Із них: 6 звернень щодо прийому учнів до 1 класу; 9 – до 10 класу. 

Розглядались звернення щодо організації інклюзивного навчання – 2 учні, 

індивідуального навчання – 1 учень, та інші звернення. 

За класифікатором основних питань розглядались звернення відповідно 

так: 

150.1 – 3 

150. 7 – 18 

150.9 – 1 



150.12 – 5. 

З метою вдосконалення роботи зі звернення громадян, на виконання 

Закону України «Про звернення громадян», керуючись статтею 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», дирекція школи посилить 

увагу до вирішення проблем, з якими звертаються педагогічні працівники, 

обслуговуючий персонал, батьки, громадськість. Також організація школи 

намагатиметься забезпечити своєчасний та якісний розгляд звернень і 

підготовку обґрунтованих відповідей. 

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян  

у Северинівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів за 2020» 

 Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування» Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради спрямувала свою роботу на якісний і 

своєчасний розгляд звернень громадян. У січні 2020 року був виданий наказ 

по школі «Про організацію роботи щодо розгляду звернень громадян у 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів». На основі наказу було затверджено 

Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян у 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Положення про порядок проведення 

особистого прийому громадян, Положення про порядок розгляду звернень, 

отриманих засобами телефонного зв’язку, графік особистого прийому 

громадян директором школи. Також на вчителя Леоненко Юлію Анатоліївну 

було покладено обов’язки відповідальної особи за організацію діловодства за 

зверненнями громадян, відповідно до Інструкції з діловодства від 14 квітня 

1997 р. № 348 (зі змінами і доповненнями). Паньковій Світлані Вікторівні, 

відповідальній за ведення офіційного сайту закладу освіти, здійснити 

оновлення інформації з питань роботи із зверненнями громадян. 

Орієнтовний перелік питань, що можуть порушувати у своїх зверненнях 

громадяни до навчального закладу 

Сфера 

компетенції 

Зміст питання 

Освітня  зарахування на навчання до навчального закладу; 

 удосконалення освітнього  процесу; 

 оптимізація режиму роботи закладу; 

 діяльність гуртків за напрямами інтересів; 

 організація свят, конкурсів, шкільних олімпіад 

Матеріально-

технічна 

 ремонт кабінетів; 

 опалення; 

 забезпеченість комп’ютерною та іншою технікою; 

 наявність необхідних реактивів та обладнання для 

виконання лабораторних робіт; 

 оновлення спортивного інвентарю 

Охорона  якість харчування у закладі; 



здоров’я   оплата харчування; 

 робота літніх таборів; 

 діяльність медпунктів 

Трудова  оплата праці працівників закладу; 

 робота профспілкового органу; 

 відпустки та відгули; 

 графік роботи вчителів (вихователів) у літній період; 

 працевлаштування випускників ВНЗ 

Соціальна  надання соціальної та матеріальної допомоги 

працівникам; 

 робота з дітьми із соціально незахищених сімей 

Правова  порушення прав і свобод учнів (вихованців), 

працівників закладу; 

 дискримінація за ґендерними, релігійними, расовими 

чи іншими ознаками; 

 надання роз’яснень щодо чинних нормативно-

правових актів в освітній сфері 

Фінансово-

економічна 

 благодійні внески; 

 оплата діяльності гуртків; 

 оплата служби охорони закладу; 

 звільнення від сплати внесків дітей із 

малозабезпечених сімей 

  Особливу увагу адміністрацією та працівниками було звернуто на 

культуру обслуговування громадян, оперативне реагування на звернення. 

 Протягом 2020 року до навчального закладу надійшло 3 письмові, 

звернення громадян. На особистих прийомах було прийнято 8 громадян. 

          За результатами розгляду звернень, що надходили на особистих 

прийомах громадян слід відзначити, що вони розглядалися своєчасно, без 

порушень строків, установлених законодавством. Не допускалося надання 

неоднозначних, необґрунтованих, неповних відповідей на звернення 

громадян. 

            У зверненнях громадян, що надійшли до закладу освіти протягом 

звітного періоду, було порушено 10 питань різної тематики: 

 працевлаштування; 

 підвезення дітей; 

 покращення матеріально-технічної бази навчального закладу; 

 поведінка Матвієнка Даніїла в закладі освіти; 

 навчальні досягнення учня 1 класу Пономарьова Богдана; 

 навчання дітей з особливими освітніми потребами під час 

дистанційного навчання; 

 організація інклюзивного навчання на базі 1,2 та 8 класів; 

 довідки за місцем вимоги; 

 встановлення відеоспостереження на території закладу освіти; 

 допомога по відновленню втраченого свідоцтва про закінчення 

середньої школи. 



         Северинівською ЗОШ І-ІІ ступенів звернення заявників з питань, що 

належали до її компетенції, вирішено або надано роз`яснення відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

«Про стан роботи зі зверненнями громадян у Кровненському ЗДО 

«Пролісок» за підсумками  2020 року»  

Відповідно до Законів України «Про звернення громадян», Інструкції з 

діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, 

організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, 

затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.1997 №348(далі 

інструкція №348), з метою забезпечення належного ведення діловодства за 

зверненням громадян у ЗДО,проаналізовано роботу ЗДО «Пролісок»  зі 

зверненнями громадян за 2020 рік. 

Наказом 22/01-07 від 10.01.2020 по закладу затверджено графік особистого 

прийому громадян завідувачем ЗДО на 2020 рік. 

Видано наказ по закладу від 11.12.2020 №58/01-07 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян за підсумками  2020 та завдання на 2021 р» 

Усі звернення громадян під час особистого прийому керівником ЗДО було 

в усному зверненні або приймалася інформація  в телефонному режимі та 

вайбером. 

Графік прийому громадян дотримувався, надавалися відповіді до вимог 

чинного законодавства. Скарг за 2020 рік до закладу освіти не надходило. 

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян 

у КДНЗ «Веселка» у 2020 році» 

      У закладі налагоджено облік зі звернень громадян, є графік особистого 

прийому керівником закладу, в наявності є книга звернень громадян,  

відповідно оформлена, прошита, пронумерована, скріплена печаткою закладу 

та підписом керівника. Батьки, працівники закладу ознайомлені з графіком 

особистого прийому громадян завідувачем закладу, головою профспілкового 

комітету. Адміністрація закладу дотримується виконання графіку особистого 

прийому громадян. 

     Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до 

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.   

    У 2020 році   тематика звернень громадян та батьківської громадськості 

наступна: 

- соціальний захист педагогічних працівників; 

- надання пільги по харчуванню дітей; 

- влаштування дітей до дошкільного закладу 

- працевлаштування громадян. 

Виходячи з вищезазначеного, адміністрацією ЗДО у 2020 році було 

вжито заходи щодо  впровадження вимог Закону України «Про звернення 

громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 

"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування". 



Наприкінці року проведений аналіз роботи по ЗДО  

02.01.2020 по 29.12.2020 року на особистому прийомі завідувачем ЗДО  було 

прийнято  6 осіб.  
№ з/п  Кількість 

1. Кількість звернень громадян 6 

2. Із загальної кількості: - 

 - колективних - 

 - повторних - 

3. За видами звернень: - 

 - пропозицій (зауважень) - 

 - заяв (клопотань) - 

 - скарг - 

4. За результатами розгляду: - 

 - вирішено позитивно 6 

 - відмовлено у задоволенні - 

 - дано роз’яснення 6 

5. Звернення надійшли: - 

 - від батьків  вихованців навчального закладу 1 
 - від батьків майбутніх  вихованців навчального 

закладу 
3 

 - від інших громадян - 
 - від працівників навчального закладу 2 

        Для забезпечення якісної роботи у напрямі звернення громадян у 

куточках для батьків та на офіційному сайті ЗДО розміщено інформацію про 

режим роботи закладу, графік прийому громадян завідувачем, нормативно-

законодавчі акти України з питань дошкільної освіти, інформаційні 

матеріали з питань розвитку, виховання і навчання дітей, встановлена скриня 

для питань та пропозицій громадян. 

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у відділ освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради» у 2020 році» 

У річному плані роботи на 2020 рік заплановано наради з директорами 

закладів освіти громади з питання роботи із зверненнями громадян. У грудні 

2020 року на засіданні колегії відділу освіти, молоді та спорту розглядається 

відповідне питання.  

На веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту створено сторінку «Звернення 

громадян», на якій розміщено нормативну-правову базу, зразок написання 

звернення та графік особистого прийому громадян начальником та 

спеціалістами відділу. Вказано телефони «гарячих ліній» та E-mail: 

41076631@mail.gov.ua для прийняття звернень. 

Кількість звернень, що надійшли до відділу освіти молоді та спорту у 2020 

році – 18. Основні питання, порушені у зверненнях: праці і заробітної плати 

(працевлаштування, надання відпустки), фізичної культури і спорту. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Доповіді директорів закладів освіти та головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 

закладах освіти та відділі освіти, молоді та спорту за 2020 рік» взяти до 

відома.  



2. 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 

3. Розглянути на нарадах з директорами навчальних закладів питання 

забезпечення виконання ними Закону України «Про звернення громадян», 

організації та здійснення ними особистого прийому. 

Термін: постійно 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

31.12.2020 № 149-ОД  

 

Рішення №3 

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 грудня 2020 року 

  

Про організацію харчування учнів 

та впровадження системи HACCP 

у закладах освіти громади у 2020 

році 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Гаврилюк М. С. «Про організацію харчування учнів 

та впровадження системи HACCP у закладах освіти громади у 2020 році», 

колегія відзначає:  

Здорове харчування дітей – один із основних факторів розвитку 

дитини. У закладах освіти Миколаївської сільської ради значну увагу 

приділено організації якісного і здорового харчування учнів. У 2020 році 

гарячим харчуванням у школах громади було охоплено 373 дитини (97%). 

Безкоштовне гаряче харчування було організовано для дітей пільгових 

категорій: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, 

батьки яких є учасниками антитерористичної операції або мобілізовані в зону 

антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під час воєнних дій в 

зоні антитерористичної операції на сході України; дітей внутрішньо 

переміщених осіб або таких, що мають статус дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; дітей з особливими потребами в інклюзивних 

класах; дітей з інвалідністю. З місцевого бюджету на харчування цих дітей 

відшкодовується 18 грн на 1 дитину на день у школах та 38 грн на 1 дитину 

на день у дошкільних групах. Учні 1-4 класів також отримали пільгу – 50% 

оплата за харчування дітей за рахунок місцевого бюджету. Харчування учнів 

здійснюється у харчоблоках закладів освіти, посадкових місць у яких 

достатньо. Виконання норм харчування у 2020 році значно підвищилося у 

зв’язку зі збільшенням вартості харчування на 1 дитину на день. Детальний 

аналіз охоплення дітей гарячим харчуванням у 2020 році та пов’язані з цим 

видатки представлені у додатках 1, 2. 

Проводиться організаційна робота щодо залучення дітей до 

харчування, як на початку навчального року, так і впродовж його. На початку 

навчального року у закладах освіти видається наказ «Про організацію 

харчування учнів», в якому визначено контингент учнів, яких звільнено від 



оплати за нього; особи, відповідальні за організацію харчування; 

затверджуються графіки харчування; призначаються чергові вчителі по 

їдальні. 

У закладах освіти громади питання організації гарячого харчування 

учнів постійно розглядається на педрадах, нарадах при директорові, раді 

школи, батьківських зборах тощо. З метою покращення харчування учнів у 

2020 році проводилося анкетування. Результати опитування дали можливість 

виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення. 

У закладах освіти бракеражною комісією здійснюється щоденний 

контроль з метою забезпечення якісного та безпечного харчування учнів, 

охорони їхнього життя і здоров`я, недопущення приймання недоброякісних 

продуктів харчування та продовольчої сировини до їдальні. Обов`язковим є 

дотримання щоденного меню, яке затверджується директорами закладів. 

Медичними сестрами щодня знімається бракераж сировини й готової 

продукції, що реєструється у відповідних журналах. Перспективне меню 

узгоджується з Держпродспоживслужбою. Свіжа продукція надходить до 

харчоблоків невеликими партіями для щоденного використання, що 

забезпечує приготування сніданків та обідів належної якості. Закупівлі 

продуктів харчування у 2020 році здійснював відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради через тендерні процедури та прямі договори.  

Для впровадження системи управління безпечності харчування НАССР 

протягом 2020 року був оновлений та зміцнений матеріально – технічний 

стан шкільних харчоблоків. За рахунок бюджетних коштів громади в літній 

період було зроблено поточний ремонт в їдальні Северинівської ЗОШ. Для 

Миколаївського НВК були придбані холодильник, жарова піч, електроплита. 

У Лікарському НВК та Северинівській ЗОШ було оновлено посуд. У всіх 

школах громади були встановлені електросушарки для рук. Розроблена 

частково або повністю відповідна документація в закладах освіти громади: 

накази, програми передумов, відповідні інструкції, блоксхеми, описи 

сировини, описи готової продукції та інше. Але найбільш підготовленим до 

впровадження НАССР є Миколаївський НВК: на харчоблоці зроблене 

відповідне зонування, маркування продуктів, проведені навчання та 

інструктажі з робочою групою НАССР, проведений внутрішній аудит.  

Окрім того, для забезпечення протиепідемічних заходів у 2020 році на 

харчоблоки закладів освіти Миколаївської громади вповні були закуплені 

засоби гігієни, деззасоби та засоби індивідуального захисту.  

Формування культури здорового харчування серед дітей включає не 

тільки оновлення харчоблоків, але й широку інформаційну кампанію. Тому у 

2020 році закладами освіти розпочато просвітницьку кампанію з дітьми та їх 

батьками щодо реформування шкільного харчування та пропаганди 

здорового харчування, яку буде продовжено і у 2021 році. 

 

Організація харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти станом на 01.12.2020 
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Додаток 2 

  

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Доповідь «Про організацію харчування учнів та впровадження 

системи HACCP у закладах освіти громади у 2020 році» взяти до відома. 

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради: 

2.1. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових 

документів щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти, посилити персональну відповідальність осіб, 

відповідальних за організацію харчування, здійснювати належний контроль 

за організацією харчування дітей. 

Термін: постійно 

2.2. Проводити просвітницьку роботу з популяризації здорового 

харчування.  

Термін: постійно 

2.3. Впровадження та застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю 

у критичних точках (НАССР). 

Термін: постійно 

Видатки на продукти харчування за 2020 р. 
 

Назва закладу освіти 

Місцевий 

бюджет 

Батьківська 

плата 

Миколаївський НВК 118278,11 148191,32 

Лікарський НВК 80624,56 70046,49 

Северинівська ЗОШ 54860,44 71474,60 

Кровненський ЗЗСО 64367,44 71505,97 

Всього по ЗЗСО 318130,55 361218,38 

КДНЗ Веселка 62516,17 30941,41 

Кровненський ЗДО Пролісок 60648,39 25758,02 

Всього по ЗДО 123164,56 56699,43 

Разом ЗЗСО і ЗДО 441295,11 417917,81 



Додаток 4 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

31.12.2020 № 149-ОД  

  

Рішення №4  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 грудня 2020 року 

  

Про дотримання порядку ведення 

обліку дітей шкільного та 

дошкільного віку на території 

громади 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Северинівської 

ЗОШ І-ІІ ст. Куценко Л. Ф. та співдоповідача Кровненського ЗДО «Пролісок» 

Будакову Л. А. про дотримання Порядку ведення обліку дітей шкільного та 

дошкільного віку на території громади у закладах освіти, колегія відзначає: 

«Про організацію роботи щодо обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів Миколаївської сільської ради у Северинівській ЗОШ І-ІІ ст.» 

Керуючись ст. 53 Конституції України, ст.66 Закону України  «Про 

освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. №684 

«Про затвердження Порядку  ведення  обліку дітей шкільного віку та учнів», 

рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 29.05.2020 

року №35 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів Миколаївської сільської ради», з метою  своєчасного і в повному обсязі 

обліку дітей шкільного віку, реалізації державної політики з питань 

забезпечення права дітей і підлітків шкільного віку на здобуття повної 

загальної середньої освіти, контролю за здобуттям повної загальної середньої 

освіти у закладах загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради за 

Северинівською ЗОШ І-ІІ ступенів була закріплена територія – с. 

Северинівка, с. Рогізне, с. Мар’ївка, с. Васюківщина, с. Гриценкове, с. 

Соколине, с. Склярівка, с. Софіївка, с. Вербове, с. Над’ярне, с. Линтварівка, с. 

Перехрестівка.  

У закладі освіти проводиться належна робота по обліку дітей. На 

початку навчального року було видано накази по школі, а саме «Про 

призначення відповідального за роботу в ІСУО», «Про збір даних до системи 

Державна інформаційна система освіти». Також наказом було призначено 

відповідальну особу за щоденний збір інформації, щодо відвідування учнями 

школи навчальних занять та подання інформації до відділу освіти, молоді та 

спорту (у телефонному та поперовому вигляді). Протягом року 

адміністрацією навчального закладу проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота серед населення з питань здобуття дітьми шкільного 



віку повної загальної середньої освіти. До 15 вересня поточного навчального 

року здійснюється облік учнів закладу та надається відповідальному за 

здійснення обліку дітей шкільного віку та учнів, дані всіх учнів, які 

зараховані до відповідного закладу освіти та інформацію про облік учнів за 

роками. До 5 вересня  до відділу освіти, молоді та спорту подаються звіт 

закладу загальної освіти за формою ЗНЗ-1, та списки дітей 5-річного віку. 

Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої 

освіти випускниками 9 класів. 

До 15 числа кожного місяця надаємо до відділу освіти, молоді та спорту 

письмову інформацію про відрахування, переведення чи зарахування 

здобувача освіти, зазначаючи місце продовження здобуття ним загальної 

середньої освіти. 

Класними керівниками ведеться щоденний контроль за відвідуванням 

учнями закладу освіти. Учні які пропустили заняття по хворобі надають 

довідки від сімейного лікаря, якщо з якоїсь іншої причини, то обов’язково на 

наступний день учні приносять пояснювальні записки від батьків. 

Налагодили співпрацю з  представниками Сумського районного  

відділення поліції ГУНП у Сумській області, зі службою у справах дітей  

Миколаївської сільської ради, представниками охорони здоров’я щодо 

виявлення  дітей і підлітків шкільного віку, які не приступили до навчальних 

занять (станом на 10 вересня), але в нашому закладі таких учнів немає. 

«Про дотримання Порядку ведення обліку дітей  дошкільного віку у 

Кровненському ЗДО «Пролісок» 

Для  забезпечення належного рівня  організації  роботи щодо  обліку 

дітей  дошкільного віку Кровненським закладом освіти «Пролісок» 

проведена відповідна  робота:  виданий наказ завідувача ЗДО Будаковою 

Л.А.  № 37/01-07 від 12.06.2020 р «Про створення робочої групи з обліку 

дітей дошкільного віку»,з метою створення умов для здобуття дітьми 

дошкільної освіти. До цього наказу додається додаток про перелік вулиць та 

житлових будинків на території населених пунктів с. Кровне,с. Руднівка, 

закріпленими за педагогами закладу. 

Згідно наказу № 37/01-07 від 12.06.2020р  з  15.06.2020 р  по 09.09. 2020 

року педагогами закладу складено та уточнено списки дітей від 0 до 6 років з 

них: 

 2020 р.н.-5 дітей 

 2019 р.н.-4 дітей 

 2018 р.н.-8 дітей 

 2017 р.н.-5 дітей 

 2016 р.н.-10 дітей 

 2015 р.н.-10 дітей 

 2014 р.н.-2 дітей 

 та список дітей старшого дошкільного віку Кровненського ЗДО 

«Пролісок» 2020-2021 н.р., яким на 1 вересня виповниться 5 років,з них: 

 2015 р.н.-6 дітей 



 2014 р.н.-2 дітей 

Видано наказ завідувачем ЗДО №37/01-07 від 04.09.2020 р «Про 

призначення відповідальних за здійснення соціально-педагогічного 

патронату». 

Всього соціально-педагогічним патронатом в Кровненському ЗДО 

охоплено 5 дітей,з них: 

 2018 р-1 дитина 

 2016 р -3 дитини 

 2015 р -1 дитина 

Роботою з даною групою здійснюють вихователі: Ковальова Н.П. 

Харченко Г.О. Папушенко Т.Ю. Форма навчання – дистанційна,навчально-

розвивальні матеріали педагоги надсилають дистанційно. Вихователями 

складені плани роботи з дітьми соціально-педагогічного патронату. У планах 

роботи передбачені навчання до вікових потреб.Всі діти, які охоплені 

соціально-педагогічним патронатом включено до статистичного звіту. 

У закладі виховується 29 дітей, функціонує дві групи:старша група 

«Соняшники»-15 дітей та молодша група «Дзвіночки» 14 дітей, роботу над 

ними здійснюють вихователі:Ковальова Н.П.,Харченко Г.О.,Папушенко Т.Ю. 

та практичний психолог-Волошина Н.М. Під час карантину застосовується 

дистанційна форма навчання,завдання та навчально-розвивальні матеріали 

надсилаються через вайбер. Сформована електронна база даних про дітей 

дошкільного  віку, які проживають на закріпленій за навчальним закладом 

території. У закладі освіти налагоджено систему роботи щодо контролю за 

станом відвідування вихованцями навчального закладу. Всі діти ,які 

виховуються в навчальному закладі включено до статистичного звіту. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

 1. Визнати роботу закладів освіти Миколаївської сільської ради щодо 

підготовки списків дітей шкільного віку та учнів для створення реєстру 

даних про них задовільною задовільним. 

2. Своєчасно надавати управлінню освіти документи про відрахування чи 

зарахування учнів до закладу. 

Постійно 

3. Надавати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

дані учнів, які не досягли повноліття і не приступили до занять  протягом 10 

днів поспіль з невідомих або без поважних причин. 

Постійно



Додаток 5 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

31.12.2020 № 149-ОД  

 

Рішення №5  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 грудня 2020 року 

  

Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання 

випускників закладів загальної 

середньої освіти Миколаївської 

сільської ради у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Миколаївського НВК 

Воду А. О., співдоповідачів директорів закладів освіти Крамаренко А. І. та 

Простатіну О. О. про підсумки підготовки закладів освіти громади до осінньо-

зимового періоду, колегія відзначає:  

«Про результати ЗНО випускників 

Миколаївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» у 2020 році» 

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1095 (в редакції постанови КМУ 

від 08.07.2015 №533), наказів Міністерства освіти і науки України від 

09.07.2019 № 947 «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», від  12.12.2019 № 1554 «Про затвердження Змін 

до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,  у червні – 

липні 2020 року випускники 11 класу (12 учнів) проходили ДПА у формі 

ЗНО. 

Протягом 2019-2020 н.р. адміністрацією, учителями-предметниками, 

класним керівником 11 класу Міщенко Г.М. проводилась активна підготовка 

учнів 11 класу  до участі у ДПА у формі ЗНО. У листопаді, січні 2020 р. на 

батьківських зборах батьки учнів 11  класу були ознайомлені з нормативно-

правовою базою щодо участі у пробному та основному ЗНО 2020  року. Учні 

11 класу на класних годинах у грудні 2019 р., березні 2020 р. були також 

ознайомлені з нормативно-правовою базою ЗНО та з особливостями 

реєстрації та здачі ЗНО у 2020 р. Питання підготовки та участі у ЗНО 

знаходились на постійному контролі адміністрації закладу освіти. На нарадах 

при директору  розглядалися питання ходу підготовки до ЗНО учнів   11  

класу. Для участі у пробному ЗНО було зареєстровано 12 учнів. У  зв'язку з 

протиепідемічними заходами та запровадженим карантином пробне 



тестування проводилось дистанційно, але  через велике  навантаження 

системи  не усім учням вдавалося його закінчити. 

Слід зазначити, що в 2020 року підготовка до зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) 

відбувалася в умовах загальнонаціонального карантину, введеного 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV. Це передбачало 

використання в роботі з учнями дистанційної форми навчання, організацію їх 

самостійної навчальної діяльності, що не могло не позначитися на 

результатах ЗНО. 

Учителі-предметники готували учнів до участі у ДПА та ЗНО: 

виконували завдання, подібні за змістом до тих, які були запропоновані під 

час ДПА та ЗНО, працювали із завданнями підвищеної складності. 

З метою контролю за станом підготовки учнів до здачі ДПА у формі 

ЗНО та підвищення результативності вступу до вищих закладів освіти, 

посилення внутрішкільного контролю за роботою учителів, об’єктивністю 

оцінювання знань учнів, адміністрацією було зроблено аналіз результатів 

здачі ДПА у формі ЗНО, яке було проведено відповідно до графіка з 

25.06.2020 по 17.07.2020 з української мови,  історії  України та біології. 

У 2020  році із 12 учнів 11 класу складали ЗНО, яке було проведено у 

пунктах тестування: 

- українська мова (обов'язково) – 12; 

- історія України – 12; 

- біологія – 12; 

- математика - 4; 

- географія – 3; 

- хімія – 3.   

Адміністрацією зроблено аналіз результатів ЗНО у порівнянні з балами 

успішності, які учні отримали з вищезазначених предметів за результатами 

навчального року. 

Аналіз результативності  ЗНО з української мови та літератури (уч. 

Железняк Т.М.) показує, що із 12 учнів: 

Кількість 

зареєстрованих 

Результат складання 

тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 

обрано 

як 
ДПА 

не 

подолали 
поріг 

подолали 

поріг 

мініма- 

льно 
середнє максимум 

обрано 

як 
ДПА 

мініма- 

льно 

сере-

днє 

макси- 

мум 

12 12 1 11 100,0 130,6 157,0 12 4 6,6 9 

 Не подолав поріг 1 учень (8,3% ), який з української мови  річну оцінку 

5 балів. 

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 1 учень -8,3% 0 -8,3% 

Достатній рівень 6 учнів -50% 8 учнів -66,7% +16,7% 

Середній рівень 5 учнів – 41,7% 4 учні – 33,3% -8,3% 



Початковий 

рівень 

0 0 0 

Якість знань 58,3% 66,7% +8,4% 

Середній бал 6,6 6,6 0 

Підтвердили рівень знань  7  учнів (58,3%); знизили– 2 учні (16,7%), 

причому 1 учень на 1 бал в межах середнього рівня, 1 учень на 2 бали    з 

високого  на достатній; підвищили  - 3 учні (25%), з них  2 учні  на 1 бал з 

середнього рівня на достатній, 1 учень на 1 бал в межах достатнього рівня.  

Якість знань  за результатами ДПА підвищилась на 8,4% у порівнянні з 

річним оцінюванням. Середній бал ДПА дорівнює річному балу. Все 

свідчить про об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів з 

української мови. 

Аналіз результатів ЗНО з історії України (уч. Ніколаєнко О.Л.) показав: 

Кількість 

зареєстрованих 

Результат складання 

тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 

як ДПА 

не 

подолали 

поріг 

подолал

и 

поріг 

мініма- 

льно 
середнє 

максиму

м 

обран

о 

як 

ДПА 

мініма- 

льно 

сере

-днє 

макси- 

мум 

12 12 3 9 109,0 125,9 153,0 12 6 6,7 8 

  Не подолали поріг 3 учні (25%), 2 з них мали річні оцінки 6 балів, 1 – 7 

балів. 

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 0 0 0 

Достатній рівень 5 учнів -41,7%  7 учнів -58,3% +16,6% 

Середній рівень 7 учнів – 58,3% 5 учнів – 41,7% -16,6% 

Початковий 

рівень 

0 0 0 

Якість знань 41,7% 58,3% +16,6% 

Середній бал 6,6 6,7 +0,1 

Підтвердили рівень  знань 6 учнів ( 50 %). Підвищили рівень 

навчальних досягнень 3 учні  (25%) з середнього на достатній рівень: 2 учні   

на 1 бал, 1 учень – на 3 бали. Знизили  рівень навчальних досягнень також 3 

учні (25 %): 2 учні в межах достатнього рівня на 1 бал, 1 учень  на 1 бал з 

достатнього на середній. Якість знань  за результатами ДПА підвищилась на 

16,6% у порівнянні з річним оцінюванням. Середній бал ДПА  майже 

дорівнює річному балу (підвищився на 0,1 бала).  Ці дані також 

підтверджують  об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів з 

історії України. 

Аналіз результатів ЗНО з біології (уч. Кондратенко Л.В.) виявив: 

Кількість 

зареєстрованих 

Результат складання 

тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 

як ДПА 

не подолав 

поріг 

подолав 

поріг 

мініма- 

льно 
середнє максимум 

обрано 

як 

ДПА 

мініма- 

льно 

сере-

днє 

макси- 

мум 



12 12 0 12 108,0 137,7 164,0 12 5 6,3 8 

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 1 учень -8,3% 0 -8,3% 

Достатній рівень 5 учнів – 41,7% 6 учнів -50% +8,3% 

Середній рівень 6 учнів -50% 6 учнів – 50% 0 

Початковий 

рівень 

0 0 0 

Якість знань 50% 50% 0 

Середній бал 7,0 6,3 -0,7 

Підтвердили рівень  знань 5 учнів ( 41,7 %). Жоден учень не підвищив 

рівень навчальних досягнень. Знизили  рівень навчальних досягнень також 7 

учні (58,3 %): з них 3 учні в межах середнього рівня на 1 бал; 2 учні в межах 

достатнього рівня на 2 бали; 1 учень з високого рівня на достатній на 2 бали; 

1 учень з достатнього рівня на середній  на 2 бали.   Якість знань  за 

результатами ДПА відповідає річному оцінюванню. Середній бал ДПА  

знизився у порівнянні з річним оцінюванням на 0,7 бала, що говорить про  

необ'єктивність оцінювання навчальних досягнень деяких учнів   з біології. 

Отже, якщо порівнювати результати ДПА з річним оцінюванням, то 

спостерігається майже повна відповідність, що доводить об'єктивність 

оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів у цілому. 

Аналіз результатів ЗНО, які не зараховувались як результати ДПА. 

Аналіз результатів ЗНО з математики (уч. Видиш Л.О.) показав: 

Кількість 

зареєстрованих 

Результат 

складання тесту 
Бал за шкалою 100-200 

усього 
обрано 

як ДПА 

не 

подолав 

поріг 

подолав 

поріг 

мініма- 

льно 
середнє максимум 

4 0 1 3 100,0 108,0 124,0 

З 4 учнів, що здавали ЗНО з математики, не подолав поріг 1 учень (8,3 

% від загальної кількості учнів класу). Учень, маючи з математики річну 

оцінку 4 бали, обрав її, як предмет ЗНО, чим можна пояснити  такий низький 

результат. 3 учні подолали поріг, 2 з них склали ЗНО на 100 балів (річні 

оцінки 5 балів), 1 учень - на 124 бали (річна оцінка 8 балів). В основному учні 

підтвердили рівень навчальних досягнень, хоча слід зазначити, що підготовка 

до ЗНО з математики не мала належного рівня і у 2020-2021 н.р. її необхідно 

покращити. Середнє значення балу ЗНО найнижче і складає 108 балів. 

Аналіз результатів ЗНО з хімії (уч.Міщенко Г.М.): 

Кількість 

зареєстрованих 
Результат складання тесту Бал за шкалою 100-200 

усього 
обрано 

як ДПА 

не подолав 

поріг 

подолав 

поріг 

мініма- 

льно 
середнє максимум 

3 0 0 3 117,0 129,7 145,0 



З  3 учнів, які складали ЗНО з хімії, усі (100%) подолали поріг, середнє 

значення балу ЗНО складає 129,7. 

Аналіз результатів ЗНО з географії (уч.Кондратенко Л.В.) 

Кількість 

зареєстрованих 
Результат складання тесту Бал за шкалою 100-200 

усього 

обрано 

як 

ДПА 

не 

з’явився 
анульовано 

не 

подолав 

поріг 

подолав 

поріг 

мініма- 

льно 
середнє максимум 

3 0 0 0 0 3 105,0 124,7 145,0 

З  3 учнів, які складали ЗНО з географії, усі (100%) подолали поріг, 

середнє значення балу ЗНО складає 124,7. 

У рейтингу ЗНО шкіл Сумської області  заклад освіти посідає 141 

місце, бал ЗН0 115,6, що  на 9 балів менше від обласного. 

«Про результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

Лікарського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» у 2020 році» 

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) –  одна з найпоширеніших та 

ефективних процедур оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, 

яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і відбір претендентів на 

навчання до закладів вищої освіти. 

Підготовка випускників до зовнішнього незалежного оцінювання, 

складання ними тестування на максимальний рейтинговий бал – одне з 

пріоритетних завдань Лікарського НВК. Для того, щоб досягти успіху за цим 

напрямом, проведено максимально організовану,  ретельно продуману 

роботу як самих випускників так і педагогів.  

Зокрема, у вересні 2019 року було затверджено План заходів по 

підготовці до ЗНО (ДПА) 2020 (наказ від 10.09.2019 №80). Учителями- 

предметниками були проаналізовані нормативно-правові документи 

проведення тестування у 2020 році. Усі педагоги були ознайомлені із 

загальними характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання 

завдань. Організаційно-методичні питання щодо проведення ЗНО-2020 

розглядалися на нарадах керівників закладів освіти Миколаївської сільської 

ради, нарадах при директорові, педагогічних радах. ЗНО результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2020 році 

проводилось в період з 25 червня по 17 липня. У поточному році учасники 

мали право складати тести не більше ніж із чотирьох навчальних предметів. 

Серед учнів Лікарського НВК 3 учнів (50%) вибрали для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання чотири навчальних предмети, 3 учнів 

(50%) – три навчальних предмети. 

Для проходження ЗНО з української мови та літератури було 

зареєстровано 6 випускників Лікарського НВК (100%). Історію України 

обрали 6 учнів (100%), математику – 1 (16,5 %), географію – 3 (50 %), 

біологію – 5 (83%). 

Проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року відбулося 

на належному рівні, адже йому передувала відповідна роз’яснювальна робота 

з боку адміністрації закладу освіти, відповідальних осіб. Відділом освіти, 



молоді та спорту Миколаївської сільської ради та закладом освіти було 

організовано централізоване підвезення учнів до пунктів тестування 

шкільним автобусом та забезпечено педагогічний супровід учасників.  

У рейтингу шкіл Сумської області, що посіли найвищі місця у рейтингу 

шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року, складеним Інформаційним 

освітнім ресурсом «Освіта.ua», Лікарський НВК посів 108 місце, проти 175-

го у 2018 році. Серед ключових показників: 

• рейтинговий бал - 110,4 (100.8 – 2018р) 

• середній бал - ЗНО 129.5 (118.3 – 2018р) 

• кількість учнів - 6 (5 - 2018р.)  

• проведених тестів - 21 (18 – 2018р.) 

• відсоток складення ЗНО - 95% (89% - 2018р.) 

Для проходження пробного незалежного оцінювання в Лікарському 

НВК зареєструвалося 4 учні. Зважаючи на епідемічну ситуацію щодо 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

рішенням уряду було заборонено проводити пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання в закладах освіти 15 та 17 червня 2020 року. Проте учасники 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання мали можливість пройти 

його дистанційно, а також ознайомитися з тестовими завданнями та 

визначити результати пробного тестування. 

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 21.05.2020 № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього 

незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 

вступного випробування в період карантину в зв’язку з поширенням 

короновірусної хвороби (COVID-19)» для випускників 11 класу було 

створено безпечні умови для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні: 

в достатній кількості забезпечено засобами індивідуального захисту та 

дезінфекції; визначено маршрути руху учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання з метою забезпечення найменшого контакту. Допуск до пунктів 

тестування відбувався згідно з графіком, місця розсадки учасників визначено 

з дотриманням їх дистанції не менше ніж 1,2 метра. Медичними 

працівниками на пунктах тестування проведено вимірювання температури 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання, здійснено оцінку наявності 

ознак респіраторних захворювань. Температури та ознаки респіраторної 

хвороби не виявлено в жодного учасника Лікарського НВК і всі учні були 

допущені до пункту тестування. 

Загальнонаціональний карантин, установлений постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», вніс корективи до прийняття 

Закону України від 18.06.2020 № 725-IX «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального 

року». Відповідно до положень цього Закону здобувачів освіти, які 

завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 



навчальному році, було звільнено від проходження державної підсумкової 

атестації. Законом також було встановлено, що такі здобувачі освіти мали 

право пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням. Так, усі 

випускники нашого закладу виявили бажання складати ДПА у формі ЗНО. За 

підсумками ДПА, у порівнянні з річними оцінками, учні суттєво покращили 

якість знань з української мови, географії, біології. Нижчими на 3 бали  

виявилися оцінки у двох учнів з історії України. 

Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами ЗНО 

залишаються  українська мова та література (6 зареєстрованих), історія 

України (6 зареєстрованих), біологія (5 зареєстрованих). Найменша кількість 

випускників брала участь у тестуванні математики (1 зареєстрований). 

Проведений аналіз статистичних даних Українського центру оцінювання 

якості освіти за критеріями «склав/не склав» та 160 балів і вище результатів 

ЗНО випускників закладу освіти у 2020 році показав, що досягнення учнів 

покращилися з більшості навчальних предметів. Відповідно, Лікарський НВК 

зайняв у 2020 році кращі рейтингові позиції у порівнянні з 2018 роком.  

Зокрема, вищими стали показниками зовнішнього незалежного 

оцінювання з географії. Двоє учнів набрали бали за шкалою 160-180 б. 

Кількість учнів, які отримали більше 160 балів, збільшилась з 

української мови – 2 учні (33,33%), проти 1 учня (20%) у 2018 році. 

Порівняно з 2018 роком зменшилась  кількість учнів, які не подолали 

пороговий бал «склав/не склав» з історії України – 1 учень (у 2018р. – два). 

Разом із тим, низькими залишаються результати з математики, так як і в 

2018 році учні не набрали більше 100-120 балів. Стала нижчою якість знань  

історії України. Жоден учень не набрав 160-180 балів (у 2018 – 1 учень). 

У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в якості персоналу 

пунктів тестування взяли участь два педагогічних працівника Лікарського 

НВК, які добросовісно виконали покладені на них доручення.  

Разом з тим є питання, яке потребують подальшої роботи та 

вдосконалення: 

- створити умови випускникам для системного повторення набутих у 5-

11-х класах знань із предметів, які виносяться на ЗНО; 

- протягом навчального року вчителям-предметникам, класним 

керівникам слід здійснювати уважне вивчення профорієнтаційних нахилів 

учнів з метою оптимального вибору предметів тестування та подальшого 

самовизначення здобувачів освіти відповідно до їхніх пізнавальних 

можливостей, соціальної адаптації та успішної інтеграції в суспільстві; 

- організувати надання консультативної допомоги з питань формування 

психологічної готовності учнів до ЗНО. 

«Про результати ЗНО випускників 

Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ст. у 2020 році» 

У 2019-2020 навчальному році у Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

навчалося 4 учні 11 класу. Для здачі ЗНО зареєструвалися 4 учні, але Сорока 

Дарія відмовилася від здачі ЗНО, батьки написали заяву про відмову у 

звʼязку з підеміологічною ситуацією.                                                                



 На ЗНО з української мови та літератури було зареєстровано 4 учні 

закладу, іспит складали 3 учні, мають такі результати. 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Денисенко Валерія 6 6 

2 Простатіна Вікторія 11 11 

3 Саєнко Богдан 4 4 

Середній бал  - 7 балів 

 На ЗНО з біологія було зареєстровано 4 учні закладу, іспит складали 3 

учні, мають такі результати. 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Денисенко Валерія 4 6 

2 Простатіна Вікторія 10 11 

3 Саєнко Богдан 4 5 

Середній бал – 7,3 бали 

На ЗНО з математики було зареєстровано 1учня закладу, іспит складав 

1 учень, має такі результати. 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Простатіна Вікторія 10 11 

На ЗНО з історії було зареєстровано 3 учні закладу, іспит складали 2 

учні, мають такі результати. 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Денисенко Валерія 7 7 

2 Саєнко Богдан 5 6 

 Середній бал – 6,5 балів 

Якщо порівнювати  середній бал ЗНО 2020 та середній бал ЗНО 2019 з, 

то маємо такі результати: 

№ 

п/п 

Предмет Середній бал 

ЗНО 2019 

Середній бал 

ЗНО 2020 

1 Українська мова та література 5,5 7,0 

2 Історія 5 6,5 

3 Біологія 5,7 7,3 

У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в якості персоналу 

пунктів тестування взяли участь два педагогічних працівника Кровненського 

ЗЗСО І-ІІІ ст., які виконали покладені на них доручення на задовільному 

рівні.  

Разом з тим є питання, яке потребують подальшої роботи та 

вдосконалення: 

- створити умови випускникам для системного повторення набутих у 5-

11-х класах знань із предметів, які виносяться на ЗНО; 



- протягом навчального року вчителям-предметникам, класним 

керівникам слід здійснювати уважне вивчення профорієнтаційних нахилів 

учнів з метою оптимального вибору предметів тестування та подальшого 

самовизначення здобувачів освіти відповідно до їхніх пізнавальних 

можливостей, соціальної адаптації та успішної інтеграції в суспільстві. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію «Про підсумки проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році» взяти до відома. 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Тримати на постійному контролі питання підготовки випускників до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Термін: протягом 2020/2021 н.р 

2.2. Проводити системну профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю 

з метою надання допомоги школярам в активному професійному 

самовизначенні та свідомому виборі предметів тестування. 

Термін: постійно    

2.3. Забезпечити оновлення інформаційних розділів ЗНО на офіційних веб-

сайтах та куточків ЗНО у шкільних кабінетах. 

Термін: протягом 2020/2021 н.р. 

2.4. Провести батьківські збори з питань організаційно-методичного 

забезпечення  та особливостей проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році, реєстрації учнів на ЗНО, участі у пробному ЗНО.  

      Термін: протягом 2020/2021 н.р. 

 

 



Додаток 6 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

31.12.2020 № 149-ОД  

  

Рішення №6  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 грудня 2020 року 

  

Про схвалення плану роботи 

відділу освіти, молоді та спорту на 

2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Макшеєву Н. С., яка доповіла про схвалення проєкту плану 

роботи відділу освіти, молоді та спорту на 2021 рік, колегія відзначає: 

Проєкт плану роботи колегії відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради на 2021 рік 

Дата 

засідання 
Перелік питань Відповідальні 

Дата 

подання 

матеріалів 

Березень 

Про стан впровадження Концепції 

НУШ в закладах загальної 

середньої освіти Миколаївської 

сільської ради  

Макшеєва Н.С. 
До 

15.03.2021 

Про реалізацію Базового 

компонента дошкільної освіти 
Директори ЗДО 

До 

15.03.2021 

Про створення безпечного 

середовища та профілактику 

правопорушень і запобігання 

проявам насилля, булінгу 

(цькування) у закладах загальної 

середньої освіти 

Директори 

ЗЗСО, 

Геращенко М.П. 

До 

15.03.2021 

Про дотримання вимог 

протиепідемічних заходів у 

закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти Миколаївської 

сільської ради 

Директори ЗО, 

Гаврилюк М.С. 

До 

15.03.2021 

Червень 

Про стан організації інклюзивного 

навчання дітей з ООП у закладах 

освіти Миколаївської сільської 

ради 

Макшеєва Н.С. 
До 

21.06.2021 

Атестація як підсумок діяльності 

педагогічних працівників району 
Геращенко М.П. 

До 

21.06.2021 



щодо підвищення професійної 

компетентності і фахової 

майстерності у між атестаційний 

період 

Про стан організації пожежної 

безпеки в закладах освіти 

Миколаївської сільської ради 

Макшеєва Н.С., 

директори ЗО 

До 

21.06.2021 

Про діяльність психологічної 

служби системи освіти 

Миколаївської сільської ради 

Директори ЗО, 

Геращенко М.П. 

До 

21.06.2021 

Про психолого-педагогічний 

супровід дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського 

піклування у ЗО 

Директори 

ЗЗСО, 

Гаврилюк М. С. 

До 

21.06.2021 

Вересень 

Про виконання Закону Про 

загальну середню освіту на 

території Миколаївської сільської 

ради 

Директори 

ЗЗСО, 

Макшеєва Н.С. 

До 

20.09.2021 

Про підсумки підготовки закладів 

освіти громади до нового 

навчального року і осінньо-

зимового періоду 

Директори ЗО 
До 

20.09.2021 

Про стан організації підвезення до 

закладів освіти та у зворотньому 

напрямку здобувачів освіти 

Директори 

ЗЗСО, 

Макшеєва Н.С. 

До 

20.09.2021 

Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2021 

році 

Директори 

ЗЗСО 

До 

20.09.2021 

Про стан роботи з охорони праці у 

закладах освіти Миколаївської 

сільської ради 

Директори 

ЗЗСО, 

Макшеєва Н.С. 

До 

20.09.2021 

Про підсумки оздоровчої кампанії в 

освітянських закладах 

Миколаївської сільської ради  

Гаврилюк М.С. 
До 

20.09.2021 

Грудень 

Про виконання рішень колегії за 

2021 рік 
Макшеєва Н.С. 

До 

20.12.2021 

Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян у відділі 

освіти, молоді та спорту за 2021 рік 

Макшеєва Н.С. 
До 

20.12.2021 

Про аналіз стану національно-

патріотичного виховання у 

закладах освіти Миколаївської 

сільської ради 

Директори 

ЗЗСО, 

Геращенко М.П.  

До 

20.12.2021 

Про організацію харчування учнів Гаврилюк М.С. До 



та вихованців у закладах освіти 

громади у 2021 році 

20.12.2021 

Про роботу закладів освіти громади 

щодо профілактики насильства та 

правопорушень серед дітей та учнів 

Миколаївської сільської ради 

Гаврилюк М.С. 
До 

20.12.2021 

Про схвалення плану роботи 

відділу освіти, молоді та спорту та 

затвердження плану засідань 

колегії відділу освіти, молоді та 

спорту на 2022 рік 

Макшеєва Н.С. 
До 

20.12.2021 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Схвалити проєкт плану роботи відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради на 2021 рік. 

2. Затвердити план засідань колегії відділу освіти, молоді та спорту на 

2021 рік. 

 


	З 4 учнів, що здавали ЗНО з математики, не подолав поріг 1 учень (8,3 % від загальної кількості учнів класу). Учень, маючи з математики річну оцінку 4 бали, обрав її, як предмет ЗНО, чим можна пояснити  такий низький результат. 3 учні подолали поріг, ...
	Аналіз результатів ЗНО з хімії (уч.Міщенко Г.М.):
	З  3 учнів, які складали ЗНО з хімії, усі (100%) подолали поріг, середнє значення балу ЗНО складає 129,7.
	Аналіз результатів ЗНО з географії (уч.Кондратенко Л.В.)

