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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

20.07.2021                                     с.Миколаївка                                       № 89-ОД

Про   виконання   рішень  колегії 
Відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради
від 29 червня 2021 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 29 червня 2021 року,

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

Миколаївської  сільської  ради від 29 червня 2021 року «Про стан організації
інклюзивного навчання дітей з ООП у закладах освіти Миколаївської сільської
ради»,  «Про  атестацію  як  підсумок  діяльності  педагогічних  працівників
громади щодо підвищення професійної компетентності і фахової майстерності
у міжатестаційний період», «Про стан організації пожежної безпеки в закладах
освіти Миколаївської  сільської  ради»,  «Про діяльність  психологічної  служби
системи освіти Миколаївської  сільської  ради»,  «Про психолого-педагогічний
супровід  дітей-сиріт  та  позбавлених  батьківського  піклування  у  закладах
освіти» (додаються).

2. Працівникам 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 29 червня 2021 року.

2.2. Забезпечити виконання заходів відповідно до визначених виконавців
та встановлених термінів.

3. Керівникам закладів освіти:
3.1.  Інформувати відділ  освіти,  молоді  та спорту про виконання рішень

колегії відділу освіти, молоді та спорту.
До 15.09.2021

4. Секретарю колегії  відділу освіти,  молоді  та  спорту Геращенко М.  П.
оприлюднити  рішення  колегії  та  наказ  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  на
офіційному сайті.



5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

              Наталія МАКШЕЄВА

З наказом ознайомлені:
«__» ________ 2021 _________  М. Геращенко
        



Додаток 1
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
20.07.2021 № 89-ОД

 
Рішення №1 

колегії відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

від 29 червня 2021 року 

Про  стан  організації
інклюзивного  навчання  дітей  з
ООП  у  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради

Заслухавши та обговоривши довідку провідного спеціаліста відділу освіти,
молоді та спорту Геращенко М. П. про стан організації інклюзивного навчання
дітей з ООП у закладах освіти Миколаївської сільської ради, колегія відзначає:

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради «Про здійснення аналізу реалізації державної політики у сфері
дотримання  порядку  організації  у  закладах  освіти  інклюзивного  навчання  у
2020/2021  навчальному році»  від  12.05.2021  № 55-ОД спеціалістами відділу
було  здійснено  аналіз  реалізації  державної  політики  у  сфері  дотримання
порядку  організації  у  закладах  освіти  інклюзивного  навчання  у  2020/2021
навчальному році з метою визначення рівня забезпечення освітніми послугами
здобувачів  освіти  з  особливими  освітніми  потребами  відповідно  до  Закону
України «Про освіту» та  чинних нормативно-правових документів,  вивчення
стану  створення  сприятливих  навчально-методичних  умов,  кадрового
забезпечення,  залучення  учнів  до  позакласної  та  позашкільної  роботи,
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами,
участь батьків учнів  в освітньому процесі тощо.

Інклюзивне  навчання  в  закладах  освіти  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  організовано  відповідно  до  Порядку  організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого
Постановою  КМУ  від  15.08.2011  №872,  зі  змінами,  внесеними  Постановою
КМУ № 588 від 09.08.2017. Адміністраціями закладів освіти на підставі заяв
батьків дитини з особливими освітніми потребами, висновків ІРЦ, відповідних
наказів  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради
організовано відповідні умови для здобуття освіти для цієї категорії дітей. 

У  закладах  освіти  територіальної  громади  здобувають  освіту  414  дітей
шкільного та  99 дошкільного віку,  серед  яких 10 дітей потребують корекції
фізичного  та  (або)  розумового  розвитку,  що  становить  2,4%  від  загальної
кількості  дітей.  Із  них  3  дитини  шкільного  віку  навчаються  у  закладах



інституційного  догляду  на  території  інших  ТГ,  5  –  в  інклюзивних  класах
закладів загальної середньої освіти, 1 – в інклюзивній групі закладу дошкільної
освіти,  1 – у звичайному класі  ЗЗСО Миколаївської  сільської територіальної
громади (учень з  порушенням слуху навчається  у  класі  з  наповнюваністю 1
учень). Інклюзивну освіту здобувають 1 вихованець у КДНЗ «Веселка», 3 учні –
у  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів,  2  учні  –  у  Кровненському  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів, в останньому закладі також для 1-го учня організовано індивідуальне
навчання  (педагогічний  патронаж).  Аналізуючи  банк  даних  дітей  даної
категорії, можна зробити висновок, що з кожним роком кількість таких дітей
зростає.

У ході аналізу у закладах освіти було переглянуто наявність відповідних
нормативних  документів  щодо  організації  інклюзивного  навчання,  наказів,
висновків  та  рекомендацій  фахівців  ІРЦ,  проаналізовано  індивідуальні
навчальні  плани  та  програми,  індивідуальні  програми  розвитку,  розклади
уроків,  журнали  обліку  роботи  асистентів  вчителя,  журнали  обліку
індивідуальних  уроків  та  корекційно-розвиткової  роботи,  портфоліо  учнів  з
ООП,   матеріально-технічне  оснащення  освітнього  процесу  та  корекційно-
розвиткової роботи.

Було визначено, що адміністраціями закладів створено певну  матеріально-
технічну  та  навчально-методичну  базу,  здійснено  добір  відповідних
педагогічних  працівників.  Педагогічним  працівникам,  що  працюють  в
інклюзивних  класах  встановлено  доплату  у  розмірі  20%,  відповідно  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від14.02.2018  №72.  Навчання  в
інклюзивних  класах  здійснюється  за  типовими  навчальними  планами,
програмами,  підручниками  та  посібниками,  рекомендованими  МОН України
для  закладів загальної середньої освіти. На основі робочого навчального плану
розроблені індивідуальні навчальні плани для дітей з ООП.

В  індивідуальному  навчальному  плані  передбачено   години   для
проведення  корекційно-розвивальних  занять  та  їх  напрям  (ЛФК,  розвиток
мовлення, соціально-побутове орієнтування, корекція розвитку) з урахуванням
висновку психолого-медико-педагогічної  консультації  та  типових навчальних
планів  закладів  освіти.  Корекційно-розвиткові  заняття  проводяться
відповідними  фахівцями  (практичними  психологами,  дефектологами,
логопедами)  з  урахуванням  особливостей  навчально-пізнавальної  діяльності
учня. Корекційні заняття фіксуються у відповідному журналі або у відведеному
місці класного журналу. Спеціалісти даного напрямку роботи з дітьми з ООП
розробили  планування  роботи  на  навчальний  рік,  задовільно  ведеться  облік
проведеної корекційно-розвиткової роботи, проте у Северинівській ЗОШ І-ІІ
ступенів  в  одного  із  фахівців  така  програма  була  відсутня,  а у  КДНЗ
«Веселка»  відсутні  програма,  індивідуальний  план  та  щоденник
проведення корекційних занять. 

Також значною проблемою у створенні оптимальних умов для позитивної
динаміки  розвитку  дітей  з  ООП  є  відсутність  частини  фахівців  для
здійснення корекційних занять (логопед, дефектолог). 



Розклади уроків для дітей з особливими освітніми потребами складено з
урахуванням  індивідуальних  особливостей  їх  навчально-пізнавальної
діяльності,  динаміки  розумової  працездатності  протягом  дня  і  тижня  та  з
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами
є  його  корекційна  спрямованість.  Вчителі-предметники,  які  проводять
навчальні  заняття  з  учнями,  ознайомлені  з  нозологією  захворювань  дітей,
перебігом хвороби, впливом її на поведінку учнів.

У  закладах  освіти  громади  індивідуальні  програми  розвитку  здобувачів
освіти  розроблені  групою  фахівців  із  залученням  батьків  учня  або  його
законних представників,  затверджені  керівниками закладів освіти і  підписані
батьками. В індивідуальній програмі розвитку зазначена загальна інформація
про  учня,  наявний  рівень  знань  і  вмінь,  динаміку  розвитку,  адаптацію  та
модифікацію  навчального  матеріалу/програм,  технічні  пристосування,
додаткові  послуги  (корекційно-розвиткові  заняття),  визначені  на  підставі
висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Для  здійснення  корекційно-розвиткової  роботи  за  рахунок  державної
цільової  субвенції  придбано  необхідне  навчально-методичне,  наочно-
дидактичне та індивідуальне спеціальне обладнання, а саме: засоби для корекції
та реабілітації фізичних порушень: гімнастичний мат, спортивну стінку, басейн
з  кульками  (КДНЗ  «Веселка»),  1  планшет,  пазли,  конструктори,  книги
(Северинівська ЗОШ І-ІІ ст.), пазли, конструктори, книги (Кровненський ЗЗСО
І-ІІІ ст.).  Значною проблемою у проведенні таких занять у Кровненському
ЗЗСО І-ІІІ ступенів є відсутність кабінету для їх проведення.

Особистісно  орієнтоване  спрямування  освітнього  процесу  в  кожному
інклюзивному  класі  забезпечує  асистент  вчителя,  який  бере  участь  у
розробленні  та  виконанні  індивідуальних  навчальних  планів  та  програм,
адаптує  навчальні  матеріали  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей
навчально-пізнавальної  діяльності  дітей  з  ООП.  У  всіх  інклюзивних  класах
закладів  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  територіальної  громади
уведено  посади  асистента.  Фахівці  постійно  проходять  курси  підвищення
кваліфікації,  а  також  займаються  самоосвітою:  беруть  участь  у  вебінарах,
тренінгах, онлайн-курсах, семінарах, конференціях тощо. 

На увагу  заслуговує  систематизація  та  якість  ведення  документації
асистентів  вчителя  у  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів. Самі  асистенти
аналізують динаміку розвитку дітей з ООП, знаходять можливості розвивати ті
якості, до яких у цих дітей є нахил, активно співпрацюють із педагогами, що
викладають в інклюзивних класах.  Не завжди належним чином в закладах
загальної  середньої  освіти  ведуться  щоденники  асистента  вчителя:  у
Кровненському  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  ці  документи   часто  фіксують
повторення  окремих  дій  дитини  з  ООП  на  уроці,  що  унеможливлює
моніторинг розвитку. 

Проаналізована  документація  у  Кровненському  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів
часто  має  неохайний  вигляд,  записи  ведуться  із  великою  кількістю
виправлень.



Також  були  виявлені  недоліки  у  складанні  протоколів  досліджень
практичних  психологів,  в  яких  рекомендації  інколи  мають  загальний
характер і не адресуються комусь конкретно.

Оцінювання  навчальних  досягнень  дітей  з  ООП  здійснюється  згідно  з
критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  та  обсягом  матеріалу,
визначеним  індивідуальною  навчальною  програмою,  система  оцінювання   є
стимулюючою.  Для  аналізу  динаміки  розвитку  дітей  з  ООП  у  закладах
розроблені спеціальні портфоліо. Таке портфоліо у КДНЗ «Веселка» потребує
додаткової  систематизації,  зменшення  обсягу  «малоінформативного»  або
зайвого матеріалу.

Важливим чинником інтеграції дітей з особливими потребами до соціуму є
їх  участь  у  позакласній  та  позашкільній  роботі,  що  сприяє  значному
покращенню здоров’я дітей, підвищує їх самооцінку та вчить контактувати з
іншими однолітками. Учні інклюзивних класів Северинівської ЗОШ І-ІІ та
КДНЗ  «Веселка»  ступенів  є  активними  учасниками  гурткової  роботи,
позакласних  заходів.  Зокрема  учні  ЗОШ  беруть  участь  у  Всеукраїнському
конкурсі малюнків для дітей з ООП «Я – усмішка! Я малюю!»,  регіональних
літературних конкурсах: «Майстерні казок Олександра Зімби», «Проба пера»
тощо, а вихованець ЗДО – у проєкті для дітей з ООП«Надія на майбутнє».

Створення  сприятливих  навчально-методичних  умов,  здійснення
корекційно-розвиткової діяльності, кадрове забезпечення, залучення здобувачів
освіти   до  позакласної  та  позашкільної  роботи,  психолого-педагогічний
супровід дітей з особливими освітніми потребами, участь батьків у освітньому
процесі дають змогу дітям з ООП отримувати належну освіту, відчувати себе
повноцінними членами суспільства,  ліквідовують ізольованість  таких дітей і
сімей в цілому, розвивають солідарність, взаємоповагу та розуміння між дітьми
з ООП та їх однолітками.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Довідку  «Про стан організації  інклюзивного  навчання  дітей з  ООП у

закладах освіти Миколаївської сільської ради» взяти до відома.
2. Відзначити належний рівень роботи з організації інклюзивного навчання

здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у Северинівській ЗОШ І-ІІ
ступенів.

3. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради:
3.1.Шляхом проведення моніторингу розвитку дитини, надання психолого-

педагогічної допомоги забезпечувати методичний супровід інклюзивних класів.
Термін: постійно

3.2.  Продовжити  роботу  щодо  здійснення    моніторингу   контролю  і
оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в інклюзивних класах.

Термін: постійно
3.3.  Створити  умови  запровадження  державної  політики  у  сфері

дотримання  порядку  організації  у  закладах  освіти  інклюзивного  навчання,
продовжувати  роботу  щодо  створення  безпечного  розвивального  освітнього
середовища у закладі освіти.

Термін: постійно



3.4.  Продовжити  роботу  щодо  облаштування   необхідними  засобами
кімнати для проведення корекційно-розвиткової роботи з учнями з особливими
освітніми потребами.

                                                                                                Термін: постійно
4. Хід виконання даного наказу заслухати на нараді директорів у вересні

місяці 2021 року.
Термін: до 30.09.2021



Додаток 2
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
20.07.2021 № 89-ОД

Рішення №2 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 29 червня 2021 року

Про атестацію як підсумок діяльності
педагогічних  працівників  громади
щодо  підвищення  професійної
компетентності  і  фахової
майстерності  у  міжатестаційний
період 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді
та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  Макшеєву  Н.  С.  про  атестацію  як
підсумок  діяльності  педагогічних  працівників  громади  щодо  підвищення
професійної  компетентності  і  фахової  майстерності  у  міжатестаційний  період,
колегія відзначає:

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись Типовим положенням про атестацію
педагогічних  працівників,  затвердженим  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України  від  06.10.2010  №  930,  зареєстрованим  у  Міністерстві  освіти  і  науки
України від 14.12.2010 за № 1255/18550 (зі змінами), наказу відділу освіти, молоді
та спорту Миколаївської сільської ради від 16.09.2020 № 102-ОД «Про створення
атестаційної  комісії  ІІ  рівня  та  проведення  атестації  педагогічних  працівників
ЗЗСО та ЗДО Миколаївської  сільської  ради у 2020-2021 навчальному році», з
метою  активізації  творчої  професійної  діяльності,  стимулювання  безперервної
фахової  освіти,  якісної  роботи  педагогічних  працівників,  росту  їх  професійної
майстерності,  забезпечення  соціального  захисту  педагогів,  посилення  їх
відповідальності за результати навчання і виховання учнівської молоді в закладах
освіти Миколаївської сільської територіальної громади була проведена атестація
педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти, яка є
суттєвою складовою, як діяльності всього педагогічного колективу, так і окремого
педагогічного працівника. В атестаційний і міжатестаційний періоди зверталась
увага  на  рівень  проведеної  роботи  з  педагогічними  кадрами  кожного  закладу
освіти.  Педагоги,  які  проходили  атестацію,  демонстрували  рівень  своєї
педагогічної  майстерності,  презентували власний досвід роботи, брали активну
участь у відповідних педагогічних заходах. Обов’язковою умовою організації та
проведення атестації педагогічних працівників було дотримання законодавчих та
нормативних вимог, об’єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, своєчасне



планування  атестаційної  роботи,  дотримання  етапів  проведення  атестації,
відпрацювання  загальних  вимог  до  педагогічного  працівника,  які  дозволяють
об’єктивно  оцінювати  кожного  педагога,  що  атестується.  У закладах  освіти  у
2020-2021 навчальному році було створено 5 атестаційних комісій І рівня. В усіх
закладах освіти наявні нормативні документи щодо проведення атестації. 

Відповідно до угоди про співпрацю відділів освіти ТГ Сумського району
(Миколаївської,  Бездрицької,  Степанівської,  Хотінської,  Верхньосироватської,
Нижньосироватської, Боромлянської громад) та згідно з установленим порядком
була забезпечена робота атестаційної комісії ІІ рівня. У 2020-2021 навчальному
році проведено 3 засідання комісії ІІ рівня. До 15 березня 2021 року вивчалась
педагогічна  діяльність  педагогів,  які  атестувались,  шляхом  ознайомлення  з
навчальною  документацією  щодо  виконання  педагогічним  працівником  своїх
посадових  обов’язків,  його  участі  в  роботі  методичних  об’єднань,  фахових
конкурсах.  03  березня  2021  року  було  проведено  круглий  стіл  «Педагогічна
майстерня», у якому взяли участь члени атестаційної комісії ІІ рівня, спільної для
7 відділів освіти громад Сумського району, та 15 вчителів, які атестувалися у 2021
році на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». Вчителі
Миколаївської,  Степанівської,  Верхньосироватської,  Хотінської,  Бездрицької,
Нижньосироватської  та  Боромлянської  громад  презентували  власний  досвід
роботи та здобутки у професійній діяльності. 

Всього у 2021 році спільною атестаційною комісією ІІ рівня було атестовано
66 учителів, вихователів та директорів, серед них – 7 педагогів Миколаївської
сільської територіальної громади:

 присвоєно вищу категорію – 1;
 підтверджено  відповідність  раніше  присвоєній  вищій  категорії  та

присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» – 1;
 підтверджено відповідність раніше присвоєній вищій категорії – 2;
 підтверджено відповідність займаній посаді (директор) – 2;
 підтверджено відповідність займаній посаді (заст. директора з ВР) – 1. 
Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Інформацію  «Про  атестацію  як  підсумок  діяльності  педагогічних

працівників громади щодо підвищення професійної компетентності  і  фахової
майстерності у міжатестаційний період» взяти до відома.

2. Директорам закладів світи Миколаївської сільської ради:
2.1. Неухильно дотримуватись вимог Типового положення про атестацію

педагогічних  працівників,  атестацію  педагогічних  працівників  вважати
обов’язковою  складовою  системи  управління  освітою,  розробляти  план
спільних заходів адміністрації закладу освіти та членів атестаційної комісії  з
підготовки та проведення атестації.

Термін: постійно
2.2. У наступному 2021/2022 навчальному році з метою якісної організації

та проведення атестаційної роботи спрямувати управлінську діяльність на:
 забезпечення  щорічного  обов’язкового  проходження  підвищення

кваліфікації педагогічних працівників;



 своєчасне і якісне оформлення атестаційної документації;
 стимулювання  цілеспрямованого  безперервного  підвищення  рівня

професійної компетентності, майстерності, педагогічних працівників, розвитку
творчої ініціативи;

 залучення  педагогів  до  участі  у  конкурсах  фахової  майстерності  та
конкурсі «Учитель року»;

 сприяння  популяризації  досвіду  роботи  педагогів  у  закладі  освіти,
громаді. 

Термін: протягом 2021-2022 н. р.
2.3. Забезпечити відкритість та колегіальність атестації  та її  результатів,

сприяти  створенню  комфортного  психологічного  клімату  у  закладі  освіти,
формувати  позитивну  мотивацію  молодих  педагогічних  працівників  до
активної участі у атестаційному процесі. 

Термін: постійно



Додаток 3
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
20.07.2021 № 89-ОД

 
Рішення №3 

колегії відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

від 29 червня 2021 року 

Про  стан  організації  пожежної
безпеки  в  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  провідного  спеціаліста  відділу
освіти, молоді та спорту Гаврилюк М. С. та співдоповідачів (Крамаренко А. І.,
Куценко  Л.  Ф.,  Простатіну  О.  О.,  Воду  А.  О.,  Говоруна  В.  О.,  Білан  Н.  І.,
Будакову Л. А.)  про  стан  організації  пожежної  безпеки  в  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради, колегія відзначає: 

На початку  2020/2021 навчального року у всіх  закладах освіти громади
були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у
кабінетах  та  шкільних  приміщеннях  підвищеної  небезпеки,  проведено
обстеження і склали акт щодо надійності кріплення установленого спортивного
інвентарю  і  спортивного  обладнання  в  спортивній  залі,  на  спортивному  та
ігровому  майданчиках.  Навчальні  приміщення,  шкільні  їдальні  забезпечені
первинними  засобами  пожежогасіння.  На  видному  місці  розміщені  плани
евакуації  та план дій на випадок пожежі.  Проведено перевірки евакуаційних
виходів,  коридорів,  тамбурів,  східців,  розроблені  плани евакуації,  проведено
практичні заняття з відпрацюванням планів евакуації в надзвичайних ситуаціях.

Питання пожежної безпеки здобувачів освіти під час канікул, у побуті й
громадських  місцях,  на  вулиці   обговорювалися  на  батьківських  зборах,
опрацьовуються  спеціальними пам’ятками з  обов’язковим підписом кожного
учня  та батьків. На батьківських зборах  проводилась роз’яснювальна робота
щодо  відповідальності батьків за розвиток дітей.  

Невирішені  проблеми:  виконання  приписів  пожежної  охорони,  які
потребують значних коштів.

ДОПОВІДЬ
«Про організації пожежної безпеки в Лікарському НВК»

колегія відділу  від 29.06.2021
директор Лікарського НВК
Крамаренко А. І.

Вимоги  пожежної  безпеки  в  закладі  регламентуються  «Правилами
пожежної безпеки в Україні», які затверджені наказом Міністерства внутрішніх
справ  України 31.07.2017  №657   та  зареєстровані  в  Міністерстві юстиції
України 22  серпня  2017  р. за  №  1048/30916  та  галузевими



«Правилами пожежної  безпеки  для  навчальних  закладів  та  установ  системи
освіти  України»,  які  затверджені наказом  Міністерства  освіти і  науки
України 15.08.2016 №974 та  зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08
вересня 2016 р. за № 1229/29359.

У  закладі  освіти  наказом  №54  від  27.08.2021  р.  «Про  призначення
відповідальних  за  пожежну  безпеку  в  2020-2021  н.р.»  призначено
відповідальним  за  пожежну  безпеку,  крім  директора  закладу,  завідувача
господарством, які пройшли навчання та перевірку знань з пожежної безпеки з
отриманням відповідного посвідчення. 

Щорічно  здійснюється  відповідна  робота  по  забезпеченню
протипожежного  захисту  об'єктів.  Наказом  по  школі  №55  від  27.08.2021  р.
«Про  встановлення  протипожежного  режиму»  встановлено  протипожежний
режим, розроблені та затверджені відповідні заходи.  

Ведеться  контроль  щодо  відпрацювання  планів  евакуації,  проведення
інструктажів з пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності з
всіма  учасниками  освітнього процесу  під  час  проведення  Дня  цивільного
захисту. У закладі розроблені та затверджені «Інструкції з пожежної безпеки».

У закладі освіти в наявності 16 вогнегасників. Технічне обслуговування
наявних  вогнегасників  проводиться  щорічно.  Також  в  наявності
укомплектований пожежний щит.

Відділом освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради в квітні
2019 року проведено роботи на випробування електромереж на опір ізоляції та
видані відповідні протоколи замірів. У листопаді 2020 року виконано роботи з
вогнезахисного  обробляння  елементів  дерев’яних  конструкцій  покрівлі.  На
виконання  «Приписів  про  усунення  порушень  вимог  законодавства  у  сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» №86 від 09 жовтня 2020
року  були  надіслані  листи-клопотання  до  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради.

У напрямку роботи з питань пожежної  безпеки є недоліки. У зв'язку з
недостатнім  фінансуванням  в  закладі  освіти  не  встановлена  система
блискавкозахисту,  пожежна  сигналізація,  що  потребує  значних
капіталовкладень.

ДОПОВІДЬ
«Про організації пожежної безпеки в Кровненському ЗДО «Пролісок»

колегія відділу  від 29.06.2021
директор Кровненському ЗДО
«Пролісок» Будакова Л. А.

Вимоги  пожежної  безпеки  в  закладі  регламентуються  «Правилами
пожежної безпеки в Україні», які затверджені наказом Міністерства внутрішніх
справ  України  31.07.2017  №657   та  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції
України  22  серпня  2017  р.  за  №  1048/30916  та  галузевими  «Правилами
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»,
які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 №974
та  зареєстровані  в  Міністерстві юстиції  України 08  вересня  2016  р.за  №
1229/29359.



Забезпечено  приміщення  дошкільного  закладу  відповідними  знаками
безпеки  згідно  з  ДСТУ  ISO  6309:2007.  Забезпечено  на  видному  місці  у
приміщенні  закладу  табличку,  на  якій  указано  прізвище  відповідального  за
пожежну  безпеку, номер телефону  найближчого  пожежно-рятувального
підрозділу, а також інструкцію з пожежної безпеки. 

Проводиться  повірка  опору  заземлення  у  закладі  (серпень-вересень).
Організовано  зустріч  дошкільників з працівником  пожежної охорони.

Протягом начального року проводилися Тижні безпеки дитини.
Постійно  здійснюється  контроль  за  використання  побутових

електронагрівальних  приладів.  Здійснюються  послуги  з  технічного
обслуговування  пожежної  сигналізації  та  оповіщення  про  пожежу.  Також
здійснюється контроль за організацією проїзду спецтранспорту на територію
закладу та стоянкою інших транспортних засобів, забезпечуючи вільним проїзд.
Контролюється  дороги,  проїзди  та  проходи  до  будівель,  споруд,  а  також
підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння, які
мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від
снігу. 

 Періодично здійснювати контроль за зачиненням приміщень, будівель
після закінчення роботи групових приміщень, харчоблоку, пральні, закладу.

Протягом  року  здійснюється  систематичне  інформування  батьків  про
необхідність навчання дітей правил пожежної безпеки.

Доповідь
«Про стан організації пожежної безпеки в Северинівській ЗОШ І-ІІ

ступенів»
колегія відділу  від 29.06.2021
директор Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.
Куценко Л. Ф. 

Пожежа була і  є  найнебезпечнішим стихійним лихом.  Внаслідок пожеж
гине та страждає значна кількість людей. Тож, заважаючи на вкрай невтішну та
трагічну  статистику,  педагогічний  колектив  Северинівської  ЗОШ  завжди
звертається до дітей та батьків з проханням неухильно дотримуватися правил
пожежної  безпеки.  Розповідайте  дітям  про  небезпеку,  яку  приховує  у  собі
вогонь.  Майже кожній пожежі  можна запобігти!  Для  цього слід  обов'язково
обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій
у  разі  її  виникнення:  спосіб  виклику  пожежно-рятувальної  служби  “101”,
евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу
з приміщення.

Вимоги  пожежної  безпеки  в  закладі  регламентуються  «Правилами
пожежної безпеки в Україні», які затверджені наказом Міністерства внутрішніх
справ  України  31.07.2017  №657   та  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції
України  22  серпня  2017р.  за  №  1048/30916  та  галузевими  «Правилами
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»,
які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 №974
та   зареєстровані  в  Міністерстві юстиції  України 08  вересня  2016  р. за  №
1229/29359.



Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області від 09.10.2020 року №114-
ОД «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення  пожежної безпеки у
2020/2021  навчальному  році  в  закладах  освіти»  у  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ
ступенів  розроблено  та  затверджено  «План  заходів  щодо  забезпечення
пожежної безпеки».

У навчальному закладі  наказом призначено відповідального за пожежну
безпеку заступника директора з НВР Никоненко Ю.В. Всі відповідальні особи
за  пожежну  безпеку  пройшли  навчання  та  перевірку  знань:  заступник
директора  з  НВР  Никоненко  Ю.В.  18.07.2018  року,  директор  школи
Куценко Л.Ф. 14.07.2020 року. 

Адміністрацією  закладу  освіти  здійснюється  відповідна  робота  по
забезпеченню протипожежного захисту в закладі освіти. Дирекцією розроблені
та  затверджені  відповідні  заходи,  посилено  контроль  щодо  відпрацювання
плану евакуації, проведення інструктажів з пожежної безпеки, охорони праці та
безпеки життєдіяльності з всіма учасниками освітнього процесу, поновлені та
затверджені «Інструкції з пожежної безпеки».

У закладі є такі інструкції:
- інструкція з пожежної безпеки;
- інструкція про заходи пожежної безпеки в закладі освіти;
- інструкція з пожежної безпеки для працівників школи;
- інструкція  з  пожежної  безпеки  про  зберігання  та  користування

вогнегасниками;
- інструкція про порядок дій при пожежі;
- інструкції  про  заходи  пожежної  безпеки  у  навчальних  кабінетах,

кабінетах  хімії,  фізики,  інформатики,  шкільної  бібліотеки,  у  приміщенні
їдальні, спортивній залі

- інструкція з пожежної безпеки для сторожа4
- інструкція з пожежної безпеки для працівників котельні
- інструкція з пожежної безпеки при проведенні масових заходів.
Видано ряд наказів по школі:
- Про організацію роботи з  протипожежної  безпеки у 2020/2021 н.р.  від

31.08.2020 року №111-ОД;
- Про план евакуації учнів і працівників на випадок пожежі в навчальному

закладі у 2020/2021 н.р. від 31.08.2020 року №112-ОД;
- Про призначення відповідального за пожежну безпеку у 2020/2021 н.р.

від 01.09.2020 року №126-ОД;
- Про  підготовку  та  проведення  протипожежного  тренування  в  школі  у

2020/2021 н.р. від 07.09.2020 року №158-ОД;
- Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у

2020/2021 н.р. від 09.10.2020 року №165-ОД.
- Про початок опалювального сезону у 2020/2021 н.р. від 14.10.2020 №171-

ОД;
- Про  проведення  тижня  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  у

2020/20211 н.р. від 29.03.2021 №54-ОД;



Для  оповіщення  про  пожежу  використовується  шкільний   дзвінок,
організовуються практичні тренування працівників — не рідше 2 разів на рік,
контролюється  дотримання  протипожежного  режиму  всіма  учасниками
освітнього процесу.

У кожному приміщенні закладу розміщено таблички, де вказано прізвище
відповідального  за  пожежну  безпеку,  номер  телефону  пожежної  служби.
Належним чином ведуться всі необхідні журнали з реєстрації інструктажів як
для учнів, так і для працівників школи.

Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів забезпечина вогнегасниками в кількості
10 штук. Щороку проводиться технічне обслуговування наявних вогнегасників.
Також  в  наявності  куточок  з  пожежної  безпеки  та  пожежний  щит
укомплектований всім необхідним інвентарем.  

Класними  керівниками  постійно  проводяться  бесіди  щодо  дотримання
правил  пожежної  безпеки.  Вчителями  предметниками  проведено  відповідні
інструктажі з учнями перед початком уроків фізики, хімії, біології, трудового
навчання, фізкультури, інформатики. 

У  2020-2021  навчальному  році  колектив  Северинівської  ЗОШ  провів
відповідні  заходи для  учнів  з  метою попередження протипожежної  безпеки,
безпечного  перебування  вдома,  правил  поведінки  під  час  терористичної
загрози, правил поводження з нагрівальними приладами, правил користування
пічним опаленням та ін. У квітні 2021 року відбувся Тиждень охорони праці та
безпеки життєдіяльності, в ході якого проведено конкурс малюнків, вікторина
«Що робити,  якщо…» (5–7-мі  клас),  експрес-лекція  «Безпечний світ»  (8-9-ті
клас), показ відеофільму «Безпека в побуті», лекція з державним інспектором з
нагляду  у  сфері  пожежної  та  техногенної  безпеки  у  Сумському  районі  С.
Чеботарьовим, тренування евакуації  працівників та учнів школи за сигналом
«Увага всім! Пожежа!». Вже другий рік учні Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. беруть
участь  у  конкурсі  малюнків  та  поробок  на  пожежну  тематику,  який
проводиться Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Сумській області.

  На виконання «Припису про усунення порушень вимог законодавства у
сфері  техногенної  та  пожежної  безпеки»  та  «Довідки  про  стан  пожежної,
техногенної  безпеки  Северинівській  ЗОШ  у  2020  році»  від  04.02.2020  №29
проведеного державним інспектором з нагляду у сфері пожежної та техногенної
безпеки  у  Сумському  районі  адміністрацією  закладу  освіти  було  усунено
порушення  (зроблено  відкривними  грати  на  вікнах,  вставлені  підложки  під
розетки з негорючих матеріалів, демонтовані пороги до навчальних кабінетів,
встановлено  пожежний гідрант  та  надано  відповіді  на  Припис  та  на  пункти
Припису із зазначенням фінансових затрат - лист-клопотання до відділу освіти. 

У напрямку роботи  з  питань  пожежної  безпеки  є  недоліки.  У зв'язку  з
недостатнім фінансуванням в закладі освіти не проведено обробку дерев'яних
конструкцій  горищ  вогнезахисною  сумішшю,  не  встановлена  система
блискавкозахисту,  не  встановлена  пожежна  сигналізація,  відсутній  запасний
вихід зі спортивної зали. Питання щодо  дотримання чинного законодавства з



пожежної безпеки є пріоритетним та на постійному контролі відділу освіти та
адміністрації школи.

ДОПОВІДЬ
«Про стан організації пожежної безпеки у КДГЗ «Веселка»

колегія відділу  від 29.06.2021
Завідувач КДНЗ «Веселка»
Н. І. Білан

На виконання Правил пожежної безпеки в Україні затверджених Наказом
МВС  №  1417  від  30.12.2014  року,  Правил  пожежної  безпеки  для  закладів,
установ  і  організацій  системи  освіти  України,  затверджених  наказом
Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 15.08.2016 року №974,
а також для підтримання необхідного рівня пожежної безпеки у Комунальному
дошкільному навчальному закладі «Веселка» організовані заходи:  

 1. Затверджений Комплексний план заходів для забезпечення пожежної
безпеки у закладі на навчальний рік (додаток). 

 2. Призначено відповідального за пожежну безпеку у закладі -  завідувач
КДНЗ «Веселка» Білан Наталія Іванівна, яка забезпечує: організацію  навчання
та  перевірку  знань  з  питань  пожежної  безпеки;  проведення  з  працівниками
первинних,  повторних,  позапланових  та  цільових  інструктажів  з  питань
пожежної  безпеки  з  відповідними  записами  про  проведення  всіх  видів
інструктажів з питань пожежної безпеки. Відповідальний проходить навчання
та перевірку знань з питань пожежної безпеки 1 раз на три роки. 

3. Призначено відповідальних за пожежну безпеку у приміщеннях КДНЗ.
Вони проводять огляд усіх приміщень та будівель дошкільного закладу з метою
забезпечення пожежної безпеки; проводять роботи, спрямованої на формування
у  працівників,  дітей  та  їхніх  батьків  свідомого  ставлення  до  необхідності
дотримання  вимог  пожежної  безпеки.  Після  закінчення  робочого  дня
відповідальні  за  протипожежний  стан  приміщень  і  будівель,  а  також  усі
працівники, які залишають приміщення останніми   після закінчення робочого
дня,  зобов'язані  щоденно  виконувати  такі  дії:  оглянути  приміщення  та
переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі; після
виявлення порушень правил пожежної безпеки негайно вжити заходів для їх
усунення;  вимкнути  електроживлення  освітлення,  приладів  та  обладнання
приміщення  після  закінчення  робочого  дня,  перед  зачиненням  приміщення
особисто  впевнитись  у  тому,  що  всі  електроприлади  відключені  від
електромережі; перевірити, чи закручені крани; зачинити вікна; замкнути двері
та забезпечити наявність ключів від закріплених за ними приміщень. 

4.  Приміщення  КДНЗ  «Веселка»  забезпечені  первинними  засобами
пожежогасіння,  зокрема  такими:  вогнегасники;  пожежний інвентар  (пожежні
щит, ящик з  піском тощо);  пожежне знаряддя (пожежні ломи, багри, сокири
тощо). 

 На даний момент у наявності 8 вогнегасників, технічне обслуговування
яких проводиться відповідно планування, укомплектовано один пожежний щит,
в наявності ємність з піском. 



 Проведено  обробку  дерев'яних  конструкцій  горищ  вогнезахисною
сумішшю в 2020 році.

 Електровимірювальні роботи – 2020 рік.
5.  У  закладі  розроблено  інструкції  з  пожежної  безпеки,  проведення

інструктажів відбувається відповідальним один раз на рік.
6.У  закладі  встановлений  протипожежний  режим  і  порядок  евакуації

людей на випадок виникнення пожежі,  з  якими ознайомлені  усі  працівники.
Розроблені схеми евакуації людей на випадок пожежі та розміщені на видних
місцях першого і другого поверху. 

План евакуації та порядок евакуації переглядають один раз на три роки з
урахуванням умов, що постійно змінюються. 

 6. З  метою  удосконалення  теоретичних  знань  та  практичних  навичок
вихователів,  формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та
життя,  з  метою  поліпшення  якості  навчально-виховної  роботи  з  питань
особистої  безпеки  та  захисту  життя  в  закладі  два  рази  на  рік  проводиться
«Тижня безпеки  дитини» як  форма систематизації  знань  дітей  про безпечне
довкілля. Протягом тижня є дні присвячені пожежній безпеці. 

У  план  заходів  входять  тематичні  заняття,  дидактичні,  сюжетні,
театралізовані,  конструктивно-будівельні  ігри  з  елементами  безпеки  життя,
конкурси,  естафети,  змагання,  екскурсії  та  прогулянки  на  природу,  читання
творів художньої літератури відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій
та правила поведінки. План заходів обов’язково містить практичний тренінг з
евакуації  дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу. Терміни та
порядок  проведення  навчальної  евакуації  визначається  наказом  завідувача.
Мета цього заходу - відпрацювання правильної поведінки учасників навчально-
виховного  процесу  під  час  екстремальних  та  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру.

Доповідь
«Про стан організації пожежної безпеки в закладах освіти Миколаївської

сільської ради»
колегія відділу  від 29.06.2021
директор Миколаївського НВК
Вода А. О.

Робота  з  організації  пожежної  безпеки   у  закладі  освіти  проводиться
відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил  пожежної  безпеки
в  Україні,   Правил  пожежної  безпеки  для  навчальних  закладів  та  установ
системи освіти України.

У  закладі  освіти  створені  умови   для   забезпечення  належного  рівня
пожежної безпеки та дотримання вимог  охорони праці:

- школа  забезпечена   первинними  засобами  пожежогасіння  (щороку
перевіряються,  перезаряджаються  18  вогнегасників,  обладнано  2
протипожежні щити; 

- наявні і  мають належний стан пожежні виходи,
-  не захаращені  шляхи евакуації; 



- наявні  Акти  про  занулення  і  заземлення  електрообладнання,  яке
використовується; 

-  піддані  вогнезахисній  обробці  дерев’яні  конструкції   покриттів
будівлі школи,

- виготовлена  проєктно-кошторисна  документація  на  встановлення
обладнання  пристроями  захисту  від  прямих  попадань  блискавки  та
вторинних її проявів, 

- на  виході зі школи встановлені металопластикові двері з пристроями
самозачинення.

У  Стратегії  розвитку  школи   передбачено   встановлення  пожежної
сигналізації  та   протипожежних  дверей  2-го  типу  у  приміщення
електрощитової.

Для  забезпечення  у  закладі  належного  рівня  дотримання  вимог  щодо
охорони праці та безпеки життєдіяльності необхідна увага звертається на:  

 • чіткий розподіл повноважень з охорони праці серед керівництва закладу;
 • облаштування  навчальних  кабінетів,  спортивної  зали  відповідно  до

правил вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • контроль за безпечним використанням навчального обладнання; 
• регулярні інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності як серед

здобувачів  освіти,  так  і  серед  працівників  під  час  проведення  уроків
(практичних занять) з інформатики, хімії, фізики, біології, фізичної культури;

 • контроль за виконанням правил, дотримання безпеки при використанні
обладнання, спортивного інвентаря тощо.

Протягом  2020/2021  навчального  року  в  закладі  видані  такі  накази   з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, поведінки в
умовах надзвичайних ситуацій:

 №83-од від  01.09.2020  р.  «Про організацію роботи  з  охорони праці  і
призначення відповідальних у 2020/2021 навчальному році»

 №02-од від 04.01.2021 р. «Про призначення відповідальних за ПБ»
 №06-од від 04.10.2021 р. «Про організацію роботи з ОП та ТБ»
 №09-од від 04.01.2021 р. «Про підсумки виконання завдань з цивільного

захисту у 2020 році та організація і завдання на 2021 рік»
 №05 від 14.01.2021 р. «Про підсумки роботи щодо запобігання дитячому

травматизму в І семестрі 2020/2021 н.р.»
 №25-од  від  25.03.2021  р.  «Про  проведення  Тижня  знань   з  безпеки

життєдіяльності та охорони праці»
 №34-од від 16.04.2021 р. «Про підготовку та проведення Дня цивільного

захисту»
 №47-од від 20.05.2021 р. «Про  підсумки  проведення Дня цивільного

захисту»
 №79-од від 16.06.2021 р.  «Про підсумки  проведення Тижня знань  з

безпеки життєдіяльності та охорони праці»
 №80-од від 17.06.2021р. «Про підсумки роботи  з охорони праці, безпеки

життєдіяльності 



 та попередження дитячого травматизмуу 2020/2021 н.р.».
У  закладі систематично проводяться  інструктажі, бесіди, тренування та

інші заходи щодо пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності. 
У 2020/2021 н.  р.  були проведені  заходи з пожежної безпеки, інструктажі з
пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, наприклад:

Заходи з пожежної безпеки, проведені з учнями 1 класу
Дата Зміст проведеної роботи

08.09.2020 Бесіда «Твій друг – безпечний рух»
09.09.2020 Сюжетно- рольова гра «Безпечна поведінка в автобусі»
12.12.2020 Бесіда «щоб не трапилося біди, обережним будь завжди»

Заходи з пожежної безпеки, проведені з учнями 3 класу
Дата Зміст проведеної роботи
09.11.2020 Бесіда «Про дотримання правил безпечної поведінки під час 

перерви та гри»
30.12.2020 Бесіда  «Безпечна дорога додому»
22.02.2021 Бесіда «Сірник малий, а біда - велика»
23.04.2021 Бесіда «Як убезпечитися від стихійного лиха»

Заходи з пожежної безпеки, проведені з учнями 6 класу
Дата Зміст проведеної роботи

01.09.2020 Комплексний інструктаж з правил безпечної  поведінки під час
приходу і відходу до школи, у школі, у побуті, пожежної безпеки
(пункт 4).

20.10.2020 Комплексний інструктаж з правил безпечної поведінки в побуті,
на дорозі, пожежної безпеки під час осінніх канікул (пункт 3).

30.12.2020 Бесіда «Правила безпеки при користуванні електроприладами в
закладах освіти і вдома»

15.02.2021  Перегляд відеопрезентації «Дії під час стихійного лиха»
22.02.2021 Бесіда «Правила пожежної безпеки в побуті»
07.06.2021 Інструктаж з техніки безпеки під час літніх канікул

Заходи з пожежної безпеки, проведені з учнями 9 класу
Дата Зміст проведеної роботи

16.09.2020 Бесіда «Правила поводження з вогнем» 
20.10.2020 Правила безпеки при користуванні електроприладами.
13 .01.202
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Профілактична бесіда з правил протипожежної безпеки за 
участю працівників сільської пожежної охорони Миколаївської 
сільської ради

З метою проведення з  учасниками освітнього процесу цілеспрямованої
роботи  щодо підвищення рівня обізнаності з питань безпеки життєдіяльності,
посилення контролю за організацією роботи із питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності  у  освітньому середовищі  в  закладі  двічі  на  рік  проводяться
Тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці.  За підсумками проведення
заходів до Дня охорони праці, Дня безпеки дорожнього руху, Тиждень знань з



основ безпеки життєдіяльності  та  охорони праці,  Дня  цивільного захисту та
охорони праці складалися звіти про виконання запланованих заходів.
Наприклад, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та охорони праці в
закладі було проведено з 26 по 30 квітня 2021 року ( в умовах карантину, у
дистанційному  режимі  для  5-11  класів).  До  участі  в  Тижні  було  залучено:
педагогічний колектив, обслуговуючий  персонал, дітей всіх вікових груп та їх
батьків.

Проведено ряд заходів:
-перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці

та безпеки життєдіяльності;
-перевірено  наявність  інструкцій,  пам’яток  з  питань  безпеки

життєдіяльності  і  правил  надання  першої  допомоги  постраждалим  від
нещасних випадків;

-перевірено стан електричного обладнання, приміщень та території,  стан
пожежних  щитів  та  пожежного  обладнання,  спортивного  та  медичного
обладнання;

-перевірено  стан  та  забезпеченість  медичного  обладнання,  поповнено
аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті ;

-поновлено куточок «Безпека дитини»;
-оновлено інструкції з питань охорони праці;
-розміщено  на  сайті  школи  розроблені  пам’ятки  з  питань  безпеки

життєдіяльності;
-проаналізовано стан травматизму в закладі освіти.

Здобувачі  освіти  обізнані  з  правилами  поведінки  в  умовах  надзвичайних
ситуацій,  знають   шляхи  евакуації,  пожежні  виходи,  засоби  пожежогасіння.
Щороку  проводяться  традиційні  зустрічі  з  працівниками  ДСНС  у  Сумській
області,  двічі  на  рік  проводяться  дні  цивільної  оборони  з  обов’язковою
навчальною евакуацією. 

Педагогічні працівники знають  послідовність дій при виникненні пожежі
чи  інших  надзвичайних  ситуацій,  правила  охорони  праці  та  безпеки
життєдіяльності. 

Керівник  закладу  сприяє   проходженню  навчання  з  надання  першої
(домедичної) допомоги. Онлайн-курси  з домедичної допомоги пройшли  усі
педагогічні працівники (100%). 

У  школі   ведеться   необхідна  документація  з  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки, поведінки в умовах надзвичайних ситуацій,
відповідно до вимог законодавства.
З питань організації охорони праці  наявна така документація:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- Журнал реєстрації інструкцій з ОП;
- Журнал обліку видачі інструкцій;
- Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків;
- Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, студентами,



вихованцями
Питання охорони праці,  профілактики нещасних випадків систематично

розглядаються на засіданнях педагогічної ради (Протокол № 14 від 30.10.2018 р
), нарадах при директорові (Протокол №1 від 27.08.2020 р., протокол №4 від
14.11. 2020 р., протокол №5 від 24.12 2020 р.), батьківських зборах (Протокол
№1 від 01.09.2020 р.).

ДОВІДКА
«Про стан організації пожежної безпеки в закладах освіти Миколаївської

сільської ради»
колегія відділу  від 29.06.2021
директор Яструбинського НВК
Говорун В. О.

 Вимоги  пожежної  безпеки  в  закладі  регламентуються  «Правилами
пожежної безпеки в Україні», які затверджені наказом Міністерства внутрішніх
справ  України  31.07.2017  №657   та  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції
України 22  серпня  2017р.  за  №  1048/30916  та  галузевими  «Правилами
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»,
які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 №974
та   зареєстровані  в  Міністерстві юстиції  України 08  вересня  2016  р. за  №
1229/29359 

У  навчальному  закладі наказом  №  42-ОД  від  02.09.2020  р  призначено
відповідальних за  пожежну безпеку:  ЗДО – вихователь Коркіна  О.П.,  класні
кімнати  –  учитель  Гейвич  Н.М.,  їдальня  –  комірник  Московченко  Л.В.,
господарскі будівлі – Бусленко В.В.  Чотири відповідальні особи за пожежну
безпеку  пройшли  навчання  та  перевірку  знань  з  пожежної  безпеки  з
отриманням відповідних посвідчень (Говорун В.О., Московченко Л.В. протягом
2019 року; Коркіна О.П., Гейвич Н.М. протягом 2020 року).  

З  метою  забезпечення  пожежної  безпеки  в  школі  проведені  наступні
заходи:

1.  У  школі  розроблені  та  затверджені  наступні  документи  з  пожежної
безпеки:

а) плани, інструкції:
 № 2 - загальнооб’єктова інструкція з пожежної безпеки;
 №  58  -  інструкція  про  порядок  дій  персоналу  щодо  забезпечення

безпечної та швидкої евакуації людей при пожежі;
 № 59 -  план дій персоналу у разі виникнення пожежі.
 № 60 - інструкція по використанню вогнегасників;
б) накази:
 «Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку» ( № 42-ОД

від 02.09.2020) на підставі  якого призначені  посадові особи, відповідальні за
пожежну безпеку в установі;

 «Про  встановлення  протипожежного  режиму»  (№  29-ОД  від
03.08.2020) на підставі якого заборонено:

 паління;



 застосування відкритого вогню; 
 улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж;
 застосування саморобних подовжувачів,  які  не відповідають вимогам

ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок;
 застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного)

електронагрівального обладнання;
 користування  пошкодженими  розетками,  відгалужувальними  та

з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
 використання  не справних побутових електронагрівальних приладів, а

також без негорючих теплоізоляційних підставок
-   «Про  призначення  відповідального  за  утримання  засобів

протипожежного  захисту  та  вогнезахисного  покриву»  (№  27-ОД  від
01.06.2020).

-   «Про  створення  комісії  з  визначення  для  приміщень  складського
призначення категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також
класу пежежонебезпечної зони» (№ 30-ОД від 03.08.2020)

2. Уточнено схеми евакуації дітей і персоналу (розміщено в кожному класі
і на поверхах).

3. Щодня перевіряються евакуаційні виходи.
4.  Постійно  проводиться  перевірка  наявності  та  справність  засобів

пожежогасіння (10 вігнегасників перезаряджені в серпні 2020 року).
5.  Проведено  два  навчальних  тренування  з  евакуації  педагогічних

працівників  та  учнів,  співробітників  (квітень,  листопад)  при  виникненні
пожежі.

6.  Перед  проведенням  масових  заходів  школи  проводиться  перевірка
протипожежного стану школи на відповідність вимогам безпеки, з проведенням
інструктажу з пожежної безпеки відповідальних осіб за проведення заходів з
масовим перебуванням людей.

7.  Проведено  навчання  співробітників  школи  по  програмі  «Пожежно-
технічний мінімум»

8. Проведено інструктаж всіх співробітників і дітей про заходи пожежної
безпеки з реєстрацією інструктажів в журналі.

9. З новоприбулими співробітниками проведено вступний інструктаж з ПБ.
10. На другому оновлено стенд з правилами пожежної безпеки.
11. Забезпечується дотримання правил пожежної безпеки при проведенні

загальношкільних заходів, вечорів, Новорічних свят.
12. У котельні облаштовано пожежний щит відповідно до вимог.
13.  Проведено  роботи  на  випробування  електромереж  на  опір  ізоляції

(03.08.2019р)
14. Оброблено горище вогнезахисною сумішшю (23.11.2018р)
15.  Складено  акт  перевірки  технічного  стану  вогнезахисного  покриву

(просочення) 06.08.2020р.
У напрямку роботи з  питань пожежної  безпеки є недоліки. В зв'язку з

недостатнім фінансуванням не обладнано будівлю огородженням по периметру,



не проведено обробку дерев'яних конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю
(попередня  обробка  терміном  на  2  роки),   не  встановлена  система
блискавкозахисту, не встановлена пожежна сигналізація.

Питання щодо дотримання чинного законодавства з пожежної безпеки є
пріоритетним та на постійному директора.

ДОПОВІДЬ
«Про стан організації пожежної безпеки в закладах освіти Миколаївської

сільської ради»
колегія відділу  від 29.06.2021
директор Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Простатіна О. О.

На  виконання  Закону України  «Про пожежну безпеку»,  «Про охорону
праці», «Про дорожній рух» та з метою поліпшення стану пожежної безпеки,
залучення учнів до участі в роботі школи з профілактики пожеж, спричинених
дитячими  пустощами  з  вогнем,  протягом  2020  –  2021  навчального  року
проводилась відповідна систематична цілеспрямована робота.

Питання пожежної безпеки розглядалось на засіданні педагогічної ради
(протокол № 2 від 23 жовтня 2019 року), нарадах при директору лютий 2019,
лютий 2020 р.,  лютий 2021 року,  видано накази «Про організацію роботи  з
пожежної безпеки» №61 від 02.09.2020, «Про організацію роботи з ОП та БЖ
учасників навчально-виховного процесу» №60 від 02.09.2020, «Про стан роботи
з пожежної безпеки за підсумками 2019 – 2020 н.р. № 63 від 02.09. 2020, «Про
призначення відповідального за пожежну безпеку» № 64 від 02.09.2020, «Про
заходи з профілактики електробезпеки №65 від 02.09.2020, «Про призначення
відповідального за електрогосподарство» № 66 від 02.09.2020, «Про посилення
протипожежного режиму у вечірній та нічний час, вихідні та святкові дні№ 367
від 09.09.2020.

У закладі своєчасно проводяться вступні, повторні, цільові інструктажі за
розробленими інструкціями з пожежної безпеки. Призначено відповідального
за  пожежну  безпеку.  У  кожному  кабінеті  та  приміщенні  школи  обладнано
куточки  з  пожежної  безпеки.  Розроблено  та  затверджено  план  евакуації  на
випадок пожежі.  Вивчаються Правила пожежної безпеки серед учнів в курсі
«Основ  здоров’я»  в  5-9  класах.  Регулярно  проводиться  огляд  шкільних
приміщень та прилеглої території щодо виконання протипожежних правил та
норм дотримання протипожежного режиму. Здійснюється контроль за станом
протипожежних засобів (пожежний рукав), 1 раз на рік проводиться перевірка
вогнегасників. Їх у школі в достатній кількості. Проведено Тиждень пожежної
безпеки. Постійно організовуються конкурси дитячих творів та малюнків «Хай
палає тільки вогонь добра та радості». Класними керівниками згідно з планами
проводяться  бесіди  на  протипожежну  тематику  про  правила  безпеки
життєдіяльності  під  час  навчально-виховного  процесу  та  перед  канікулами.
Вчителі-предметники  пишуть  диктанти  «Улаштування  ялинок»,  «Пожежі
можна  уникнути».  У  кабінетах  підвищеної  небезпеки  (хімії,  інформатики,
спортивній залі) користуються оновленими інструкціями з пожежної безпеки.
Ведеться Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння.



Заклад  забезпечений  пожежним  рукавом,  пожежним  щитом,
вогнегасниками, протипожежним покривалом.

Під  час  проведення  шкільних  свят  обов’язково  організовується
чергування  адміністрації  та  класних  керівників,  а  напередодні  проводиться
цільовий інструктаж з усіма учасниками свят.

Адміністрація школи (директор та заступник директора з НВР) пройшли
навчання з пожежної безпеки.

У закладі наявні 2 евакуаційні виходи.
Але варто зазначити , що ще багато чого необхідно виконати відповідно

приписів пожежної служби, а саме:
1. встановити блискавкозахисті;
2. обладнати приміщення пожежною сигналізацією;
3. обробити  дерев’яні  конструкції  даху  відповідним  вогнезахисним

розчином.
4. В електрощитовій встановити двері ІІ типу.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Довідку  «Про  стан  організації  пожежної  безпеки  в  закладах  освіти

Миколаївської сільської ради» взяти до відома.
2. Персональну  відповідальність  за  дотриманням  пожежної  безпеки  в

підпорядкованих закладах освіти,  забезпечення безпеки життєдіяльності всіх
учасників освітнього процесу покласти на керівників закладів освіти.

3. Директорам закладів освіти:
3.1. Провести перевірку евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, сходів,

плани евакуації. 
Термін: до 01.09.2021

 3.2.  Забезпечувати  утримання  засобів  протипожежного  захисту  в
працездатному стані та здійснювати їх технічне обслуговування.

Термін: постійно 
 3.3.  Тримати  на  контролі  загальний  стан,  експлуатацію  та  збереження

обладнання, інженерно-комунікаційних мереж, проведення інструктажів.
Термін: постійно

3.4.  Періодично  проводити  спеціальні  заняття  з  правил  протипожежної
безпеки,  правил  поводження  з  незнайомими  й  вибухонебезпечними
речовинами,  безпечного  поводження  на  водних  об’єктах  та  льоду,  безпеки
дорожнього руху та ін.

Термін: постійно



Додаток 4
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
20.07.2021 № 89-ОД

Рішення №4 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 29 червня 2021 року

Про  діяльність  психологічної
служби  системи  освіти
Миколаївської сільської ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  провідного  спеціаліста  відділу
освіти, молоді та спорту Геращенко М. П. про діяльність психологічної служби
системи освіти Миколаївської сільської ради, колегія відзначає:

До складу психологічної служби системи освіти Миколаївської сільської
територіальної громади належать: спеціалісти ІІ категорії – 3 чол. (практичні
психологи),  спеціаліст  –  1  чол.  (практичний  психолог).  Відповідно  до
нормативної  потреби  у  закладах  освіти  громади  (2,25  ставки)  уведено  2,25
ставки.  І  якщо  у  Миколаївському  НВК  ставка  практичного  психолога
перевищує нормативну потребу, то у Яструбинському НВК немає спеціалістів
психологічної  служби,  а  з  січня  2021  року  у  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ст.
відкрито вакансію практичного психолога. З вересня 2020 року у відділі освіти
Миколаївської  сільської  ради  через  реорганізацію  методичного  кабінету
виведено посаду методиста із психологічної служби, але на одного із провідних
спеціалістів  покладено  контроль  за  роботою  психологічної  служби  системи
освіти громади. Для належної організації роботи психологічної служби системи
освіти територіальної громади із 2020 року укладено договір про співпрацю із
Комунальною  установою  «Інклюзивно-ресурсний  центр  Степанівської
селищної  ради  Сумського  району  Сумської  області»,  а  із  2021  року  –  із
Комунальним  закладом  «Центр  професійного  розвитку  педагогічних
працівників» Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області.

У період 2020-2021 навчального року психологічна служба закладів освіти
Миколаївської сільської ради реалізовувала такі завдання: 

- забезпечення  наступності  в  роботі  практичних  психологів  закладів
дошкільної та загальної середньої освіти; 

-  збереження  психологічного  здоров'я  учасників  освітнього  процесу,
створення умов для особистісного розвитку здобувачів освіти;

- психологічний супровід учасників освітнього процесу Нової української
школи;

- психологічний  супровід  інтеграції  дітей  з  особливими  потребами  в
загальноосвітні навчальні заклади;



- створення  безпечного  освітнього  середовища  та  протидія  булінгу
(цькуванню);

- продовження  роботи  щодо  укомплектування  та  розширення  бази
інформаційно-методичного забезпечення;

- виконання державних, національних та регіональних програм тощо.
Реалізуючи  означені  завдання,  спеціалістами  психологічної  служби

системи освіти Миколаївської сільської ради протягом 2020-2021 навчального
року проведено 19 групових та 75 індивідуальних консультацій для батьків та
педагогів, зокрема і щодо зниження рівня тривожності в дітей під час пандемії
COVID-19 («Тривожні діти.  Як допомогти»,  «Як допомогти дитині подолати
стрес»,  «Подолання тривожності  дітей дошкільного віку в умовах пандемії»,
«Страхи і тривожність молодших школярів – як можна допомогти», «Підліток і
прояви  його  тривожності  в  умовах  самоізоляції  –  як  діяти»,  «Особливості
тривожної поведінки в дітей», «Знижуємо паніку й долаємо страхи: як пояснити
дитині, що таке пандемія», «Емоційна підтримка дітей під час пандемії COVID-
19», «Поради щодо подолання тривоги через коронавірус»). 

У 2020/2021 навчальному році  у  порівнянні  з  попереднім роком зросла
кількість звернень до шкільних практичних психологів з питань асоціальних
проявів  у  поведінці  дітей,  профілактики  шкідливих  звичок,  вікових  та
індивідуальних  особливостей  розвитку,  проблем  самооцінки  дитини,
взаємовідносини  в  системі  «батьки-діти»,   дитина  і  віртуальний  простір,  а
також зменшилась – з питань психологічного супроводу учнів під час ДПА,
ЗНО. 

З  огляду  на  зазначене  та  з  метою  підвищення  рівня  психологічної
компетентності  в  учасників  освітнього  процесу  практичними психологами в
офлайн  та  онлайн  режимах  проведено  330  просвітницько-профілактичних
заходів (акції, флешмоби, вебінари, тренінгові заняття тощо).

У  2020-2021  навчальному  році  з  метою  підвищення  рівня
конфліктологічної  компетентності  здобувачів  освіти,  вмінь  і  навичок
вирішення  конфліктів  мирним  шляхом,  ненасильницької  поведінки  та
громадянської позиції у Миколаївському НВК уведено факультатив «Вирішую
конфлікти та будую мир навколо себе».

З метою поширення кращого досвіду, оптимізації інноваційної діяльності
працівників  психологічної  служби  та  підвищення  їхньої  професійної
компетентності  фахівці  Миколаївської  сільської  ради  брали  участь  у
методичних  заходах,  організованих  для  громад  Сумського  району:
«Пріоритетні  напрями  роботи  фахівців  психологічної  служби  на  2020-2021
навчальний рік» (7.10.2020),  «Психологічний супровід формування безпечної
поведінки  дітей  в  Інтернет»  (17.03.2021),  «Нестандартна  поведінка  у  дітей
молодшого  шкільного  віку  та  технології  роботи  з  нею»  (08.04.2021).  Також
практичні  психологи  громади  брали  участь  в  обласних  майстер-класах  та
конференціях.  У  зв’язку  із  карантинними  обмеженнями  заходи  проходили
дистанційно. 

У березні 2021 року 2-ох практичних психологів закладів освіти громади
було  атестовано  на  присвоєння  категорії  «спеціаліст  ІІ  категорії».  В



атестаційний період спеціалістами було проведено відкриті тренінгові заняття:
«У  світі  професій»  (Лікарський  НВК),  «Спілкування  без  конфліктів»
(Миколаївський  НВК).  Спеціалістом  Навчально-методичного  центру
психологічної  служби  Сумської  області  був  відмічений  належний  рівень
професійної майстерності практичних психологів, які проводили тренінги.

У звітний період у закладах освіти Миколаївської ради було організовано
інклюзивне навчання у 5-ти інклюзивних класах ЗЗСО та в 1-ій інклюзивній
групі  ЗДО.  Забезпечено  проведення  корекційних  занять  відповідними
фахівцями, зокрема і практичними психологами.

З  метою  створення  оптимальних  соціально-психологічних  умов  для
розвитку  і  саморозвитку  дітей  та  учнів  у  4-ох  закладах  освіти  громади
облаштовані  кабінети  практичних  психологів  –  спеціально  обладнані
приміщення  для  здійснення  професійної  діяльності.  Із  них  3  –  окремі,  1  –
суміщений. Для покращення умов роботи спеціалістів психологічної служби у
2020-2021 навчальному році у Кровному ЗЗСО І-ІІІ ступенів виділено окремий
кабінет  практичного  психолога,  а  у  Миколаївському  НВК  –  другий  кабінет
практичного психолога для проведення групових занять,  до якого закуплено
меблі на суму 25 тисяч грн з місцевого бюджету. 

У 2020-2021  навчальному році  серед  спеціалістів  психологічної  служби
закладів освіти громади було проведено І етап обласного огляду-конкурсу на
кращий  психологічний  кабінет  закладів  освіти  Сумської  області,  за
результатами  якого  у  ІІ  етапі  від  громади  участь  взяв  спеціаліст
Миколаївського  НВК.  Заклади  загальної  середньої  освіти  ТГ  є  щорічними
учасниками  такого  заходу,  проте  така  форма  підвищення  професійної
майстерності  потребує  ґрунтовного  аналізу  якості  підготовлених  фахівцями
конкурсних матеріалів, які мають демонструвати систему роботу спеціаліста.

Слід  відмітити  відсутність  серед  спеціалістів  психологічної  служби
системи  освіти  громади  учасників  Всеукраїнського  конкурсу  авторських
програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій
школі».

Ключовими  проблемними  питаннями  щодо  розвитку  психологічної
служби системи освіти громади є створення безпечного освітнього середовища,
забезпечення  відповідності  нормативним  потребам  ставок  працівників
психологічної  служби,   уведення  факультативів  просвітницько-
профілактичного напрямку (Шкільна служба порозуміння, «Я – моє здоров’я –
моє  життя»,  «Дорослішай  на  здоров’я»,  «Сприяння  просвітницькій  роботі
«рівний  –  рівному»  тощо),  забезпечення  фахівців  психологічної  служби
кабінетами  відповідно  до  вимог  «Положенню  про  психологічний  кабінет
дошкільних,  загальноосвітніх  та  інших  навчальних  закладів»,  зокрема
облаштування окремих кабінетів практичних психологів у Северинівській ЗОШ
І-ІІ  ступенів,  Кровненському ЗДО «Пролісок»,  а  також створення ресурсних
кімнат у закладах загальної середньої освіти громади.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Доповідь  «Про  діяльність  психологічної  служби  системи  освіти

Миколаївської сільської ради» взяти до відома.



2. Визнати роботу закладів освіти громади з даного питання задовільною.
3. Забезпечити упровадження в закладах освіти навчально-профілактичних

програм  «Дорослішай  на  здоров’я»,  «Особиста  гідність.  Безпека  життя.
Громадянська  позиція»,   «Я  –  моє  здоров’я  –  моє  життя»,  «Сприяння
просвітницькій  роботі  «рівний  –  рівному»  серед  молоді  України  щодо
здорового способу життя» тощо.

Термін: до 01.09.2021
4. Систематично  здійснювати  заходи  щодо  покращення  матеріально-

технічних умов для організації діяльності працівників психологічної служби. 
Термін: постійно



Додаток 5
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
20.07.2021 № 89-ОД

Рішення №5 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 29 червня 2021 року

Про  психолого-педагогічний
супровід  дітей-сиріт  та
позбавлених  батьківського
піклування у закладах освіти

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  головного  спеціаліста  відділу
освіти, молоді та спорту Нікітенко О. В. та співдоповідачів (Крамаренко А. І.,
Куценко  Л.  Ф.,  Воду  А.  О.,  Говоруна  В.  О.,  Білан  Н.  І.)  про  психолого-
педагогічний супровід дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування у
закладах освіти Миколаївської сільської ради, колегія відзначає:

На  виконання  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню
освіту»,  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  забезпечення  організаційно  –
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування»;  Указів  Президента  України  від  30.12.2000  №
1396/2000  «Про  додаткові  заходи  щодо  посилення  соціального  захисту
багатодітних і неповних сімей», від 11.07.2005 №1086/2005 «Про першочергові
заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові
заходи щодо захисту  прав та  законних інтересів  дітей»;  постанови  Кабінету
Міністрів України від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального  захисту  та  матеріального  забезпечення  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування»;  наказу  Міністерства  освіти  і  науки
України від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та інших нормативних
документів з питань соціального захисту дітей у закладах освіти Миколаївської
сільської  ради  проводиться  робота  щодо  соціального  та  психолого-
педагогічного супроводу дітей пільгових категорій, у тому числі дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування.

Питання  створення  сприятливих  умов  для  фізичного,  психічного  і
духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту,
поліпшення умов життя – є одним із пріоритетних для педагогічних колективів.

У  2020/2021  навчальному  році   на  обліку  у  закладах  освіти  громади
перебувало 17 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.



Класні  керівники  та  вихователі  закладів  освіти  на  початку  вересня
формують  базу  даних  учнів  класу  –  «соціальний  паспорт  класу»,  у  якому
зазначаються категорії дітей, які потребують особливої уваги.

За  даними  соціальних  паспортів  класів  складається  соціальний  паспорт
школи та соціальний паспорт пільгових категорій. На початок навчального року
складається банк даних дітей пільгових категорій.  Тобто формуються окремі
списки за  визначеними формами дітей та  сімей,  які  підлягають соціальному
захисту.  На  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  оформлені  особові
справи,  в  яких  зібрані  всі  необхідні  документи,  що  підтверджують  статус
дитини.

У налагодженій співпраці класні керівники разом з психологом двічі на рік
здійснюють  обстеження  житлово-побутових  умов  проживання  сімей,  де
виховуються діти, цікавляться взаємовідносинами у родині, їхніми проблемами.
За  наслідками  обстеження  складаються  відповідні  акти  обстеження
матеріально-побутових  умов  проживання.  Під  час  проведення  обстежень
батькам та опікунам надавається додаткова інформація щодо законодавчої бази
в  галузі  охорони  дитинства  та  зміни  у  законодавчих  актах.  Постійно
здійснюється  контроль  за  виконанням  опікунами  своїх  обов'язків  щодо
утримання  та  виховання  дітей,  захисту  їх  майнових  та  житлових  прав
(співбесіди, відвідування вдома, сумісна робота зі службами у справах дітей).

Робота  з  зазначеною  категорією  передбачає  тісну  співпрацю  класного
керівника, психолога з опікуном та самою дитиною.

Практичні  психологи  закладів  освіти  у  своїй  роботі  використовують
наступні методи роботи з дітьми, які потребують особливої уваги та підтримки:
діагностика, корекція, психотерапевтичні тренінги, методи психотерапії. Крім
того,  здійснюється  психолого-педагогічне  консультування  опікунів,  що
включає:

1) емоційно-вольову допомогу (підвищення впевненості дитини у собі, у
своїх силах, власної впевненості у можливість подолання труднощів);

2)  інформаційну  допомогу  (забезпечення  дитини  інформацією  щодо
вирішення проблемної  ситуації  –  надання  відповідних  знань  із  самозахисту,
власних прав тощо);

3)  інтелектуальну  допомогу  (усвідомлення дитиною власної  проблемної
ситуації, у тому ж числі й у самовизначенні дитини відносно місця та способу
життя, отримання освіти тощо).

З метою забезпечення постійного контролю за охопленням навчанням та
вихованням учнів у закладі здійснюється щоденний контроль за відвідуванням
учнями школи, щотижня проводиться аналіз причин відсутності їх на заняттях,
організовуються  зустрічі  з  батьками   учнів,  які  мають  пропуски  занять  без
поважних причин.

Медичними  працівниками  постійно  здійснюється  контроль  за  станом
здоров'я  дітей.  У  серпні  2020  року  проведено  медичне  обстеження  дітей  із
залученням лікарів-фахівців. Відповідні медичні висновки занесені до особових
медичних карток цих дітей. 



Діти- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Миколаївської
сільської  ради  забезпечені  безкоштовним   харчуванням  за  рахунок  коштів
бюджету  громади,  а  також  шкільною  формою  та  підручниками  у  повному
обсязі.  Організація  оздоровлення  та  відпочинку  учнів  пільгової  категорії
здійснюється протягом всього року. 

Усі  діти  пільгових  категорій  задіяні  у  класних  і  загальношкільних,
районних,  обласних  та  Всеукраїнських  конкурсах,  змаганнях,  концертах,
святах, фестивалях тощо. Для цих дітей організовуються та проводяться міські
та  районні  новорічні  заходи,  де  діти  отримують  святкові  подарунки.  Діти
пільгових категорій на 80% охоплені шкільними гуртками.

На  виконання  Законів  України  «Про  охорону  дитинства»,  «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 5 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального  захисту  та  матеріального  забезпечення  дітей-сиріт  і  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування»  питання  подальшого  навчання  та
працевлаштування  випускників  9-х  класів  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, знаходиться під постійним контролем адміністрації
та педагогів закладів освіти. 

Проводиться  профорієнтаційна  робота  з  дітьми  та  їх  опікунами,
роз’яснюються правила вступу до закладів  освіти для подальшого навчання,
консультативна допомога в отриманні паспортів. 

У  зв’язку  з  карантином  додаткова  увага  приділялася  дистанційному
навчанню дітей пільгових категорій. Педагогічні працівники, класні керівники,
психологи, асистенти вчителів тримали на особистому контролі відвідування
дистанційних  уроків,  результати   навчальних  досягнень  учнів  та  соціально-
психологічну атмосферу в родинах.

Доповідь
«Про психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт та  дітей, позбавлених

батьківського піклування»
колегія відділу  від 29.06.2021
директор Миколаївського НВК
Вода А. О.

Протягом  2020/2021  н.  р.  уся  робота  щодо  психолого  -  педагогічного
супроводу  дитини  -  сироти  проводилась  згідно  з  планом  практичного
психолога. 

Зміст роботи психоло – педагогічного супроводу дитини – сироти включає:
консультування, діагностика, просвітницька, корекційна робота, спілкуванні з
учнем та опікунами, спілкування з вчителями та тісна співпраця з відповідними
службами.

 У Миколаївському НВК на даний час навчається 1 дитина - сирота. На
учня заведено індивідуальну картку соціально – педагогічного супроводу учня
та  складено  план роботи,  який затверджений директором закладу.  Протягом
року проводяться індивідуальні консультації з учнем та його опікуном з  таких
тем: «Я – людина, моє життя прекрасне», «Всі діти мають право на любов та



піклування»,  «Мій  настрій»,  «Відповідальність  у  моєму  житті»,  «Як  зайти
ідеального друга», «Мої права та обов'язки», «Формування здорового способу
життя». Консультації з опікуном проводились з наступними тем: «Особистий
приклад у вихованні дітей», «Поговоримо про те, як навчитися слухати і чути
свою дитину»,  «Формування компетентності  опікунів та дітей у професійній
орієнтації».  Опікун відвідувала також індивідуальні консультування з питань
здорового способу життя дитини, дозвілля, дотримання  його прав.

Практичний  психолог  закладу  тісно  співпрацює  з  класним  керівником.
Спільно складається інформація про стан навчання та виховання учня. У роботі
психолога також здійснюється соціально – перетворювальна робота на розвиток
соціалізації,  особистих  рис    («Моє  соціальне  Я»,  «Я  вчуся  захищати  свої
права», «Техніки пошуку праці», заняття на теми: «Як сказати Ні!», «Скрутні
ситуації можуть навчити мене…»)

З учнями 9 класу,  де навчається дитина даної категорії,  було проведено
наступні заняття: 

• заняття з елементами тренінгу «Міжособистісне спілкування», на якому
учні  підвищили  свою   компетентність  в  ефективному  міжособистісному
спілкуванні, засвоїли особливості спілкування  з   малознайомими людьми; 

• «Попередження конфліктів, поведінка в конфліктних ситуаціях» тренінг,
де   учні  зрозуміли   основні  ознаки  та  структурні  елементи  конфлікту,
визначили шляхи його вирішення;

• заняття  з  елементами  тренінгу  «Життєві  цілі»,  метою  якого  є
обґрунтування необхідності визначення життєвих цілей для досягнення успіху.

Доповідь
«Про психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт та  дітей, позбавлених

батьківського піклування»
колегія відділу  від 29.06.2021
директор Лікарського НВК
Крамаренко А. І.

Стратегія  розвитку  сучасного  українського  суспільства  в  умовах
соціально-економічних  реформ  об’єктивно  потребує  підвищення  вимог  до
освітньої системи. Зміни обставин суспільного життя спричиняють подальше
зростання  гостроти  і  актуальності  питань  соціально-педагогічної  роботи  з
дітьми-сиротами,  посилення  соціально-педагогічного  супроводу  і  соціально-
психологічної підтримки цієї категорії дітей.

Завдання соціального супроводу – сприяти адаптації дитини в новій сім’ї,
створенню позитивного психологічного клімату в сім’ї, умов розвитку дітей з
урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, забезпеченню оптимальних
умов життя дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та
особи із їх числа та захисту їх прав.

У роботі практичний психолог використовує наступні методи: діагностика,
корекція,  психотерапевтичні  тренінги,  методи  психотерапії,  здійснює
психолого-педагогічне консультування, що включає:

1) емоційно-вольову допомогу (підвищення впевненості дитини у собі, у
своїх силах, власної впевненості у можливість подолання труднощів);



2)  інформаційну  допомогу  (забезпечення  дитини  інформацією  щодо
вирішення проблемної  ситуації  –  надання  відповідних  знань  із  самозахисту,
власних прав тощо);

3)  інтелектуальну  допомогу  (усвідомлення дитиною власної  проблемної
ситуації,  у  тому  ж  числі  й  у  самовизначенні  дитини  відносно  варіантів
подальшого життя (місця та способу життя), отримання освіти тощо).

У Лікарському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І –
ІІІ  ступенів  –  дошкільний навчальний заклад»  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області  навчається  2  дитини-сироти  та  7  дітей,
позбавлених батьківського піклування.

Психологічна  служба  закладу  здійснює  психологічний  супровід  згідно
річного плану роботи:

- для  дітей  дошкільного  віку  проведено  діагностичне  дослідження
готовності  дитини  до  школи  за  методиками:  тест  Керна-Йерасека,  методика
«Бесіда  про  школу»  (за  Т.  Нєжновою),  методика  «Рівень  психосоціальної
зрілості» С. А. Банкова, методика «Будиночок» Н. І. Гуткіна; проведено заняття
за корекційно-розвивальною програмою «Країна знань» Т. І. Прищепи;

- здійснено психологічний супровід процесу адаптації для учнів 1-го, 5-го
та 10-го класу;

- для  учнів  8-10  класів  проведено  профорієнтаційну  роботу:  тренінгові
заняття «Дослідження професій», «Усвідомлений вибір професії» (охоплено 5
дітей, позбавлених батьківського піклування);

- для  опікунів  проведено  онлайн-консультацію  «Психологічна  травма.
Причини та наслідки»;

- у  закладі  освіти  постійно  проводяться  заходи  профілактики  булінгу,
насильства, працює скринька довіри.

Доповідь
«Про психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт та  дітей, позбавлених

батьківського піклування»
колегія відділу від 29.06.2021
директор Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.
Куценко Л. Ф.

Питання  створення  сприятливих  умов  для  фізичного,  психічного  і
духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту,
поліпшення умов життя – є одним із пріоритетних для педагогічного колективу
Северинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У 2020-2021 навчальному році  на шкільному обліку перебувало 5 дітей,
позбавлених батьківського піклування.

Класні  керівники 1-9-х класів на початку вересня формують базу даних
учнів  класу  –  «соціальний  паспорт  класу»,  у  якому  зазначаються  категорії
дітей, які потребують максимальної уваги.

За  даними  соціальних  паспортів  класів  складається  соціальний  паспорт
школи та соціальний паспорт пільгових категорій. На початок навчального року
складається банк даних дітей пільгових категорій.  Тобто формуються окремі
списки за  визначеними формами дітей та  сімей,  які  підлягають соціальному



захисту.  На  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  оформлені  особові
справи,  в  яких  зібрані  всі  необхідні  документи,  що  підтверджують  статус
дитини.

У налагодженій співпраці класні керівники разом з психологом відвідують
цих дітей вдома, обстежують їх побутові та житлові умови, цікавляться їхніми
проблемами. За наслідками обстеження складаються двічі на рік відповідні акти
обстеження  матеріально-побутових  умов  проживання.  Під  час  проведення
обстежень  батькам  та  опікунам  надавалася  додаткова  інформація  щодо
законодавчої бази в галузі охорони дитинства та зміни у законодавчих актах.
Постійно  здійснюється  контроль  за  виконанням  опікунами  своїх  обов'язків
щодо утримання та  виховання дітей,  захисту їх  майнових та  житлових прав
(співбесіди, відвідування вдома, сумісна робота зі службами у справах дітей).

 Першочерговим в роботі практичного психолога та вчителів є психолого-
педагогічний супровід дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з
зазначеною  категорією  передбачає  тісну  співпрацю  з  опікуном  та  самою
дитиною  в  двох  аспектах:  захист  соціальних,   майнових  та  житлових  прав,
формування  повноцінної  особистості  дитини,  соціалізованої  до  сталого
дорослого життя.

З метою забезпечення постійного контролю за охопленням навчанням та
вихованням учнів у закладі здійснюється щоденний контроль за відвідуванням
учнями школи, щотижня проводиться аналіз причин відсутності їх на заняттях,
організовуються  зустрічі  з  батьками   учнів,  які  мають  пропуски  занять  без
поважних причин.

Медичними  працівниками  постійно  здійснюється  контроль  за  станом
здоров'я  дітей.  У  серпні  2020  року  проведено  медичне  обстеження  дітей  із
залученням лікарів-фахівців. Відповідні медичні висновки занесені до особових
медичних карток цих дітей. 

Діти,  позбавлені  батьківського  піклування  у  Северинівській  ЗОШ
забезпечені безкоштовним  харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету,
а також мають шкільну форму та забезпечені підручниками.  

Організація  оздоровлення  та  відпочинку  учнів  пільгової  категорії
здійснюється протягом всього року. 

Практичний  психолог   школи  Долинська  І.  Д.  здійснювала  соціально-
психологічний  супровід  освітнього  процесу,  що  сприяло  взаємодії  закладу
освіти і сім’ї у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища,
забезпечувало консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. 

Перед  психолого-педагогічною  службою  школи  стояли  на  виконані
наступні завдання:

• оновлено базу даних учнів пільгового контингенту;
• проведено консультування (батьки та особи, які їх замінюють, педагоги) з

питань соціального захисту дітей пільгових категорій;
• проведено  індивідуальні  консультування  учнів  пільгових  категорій  з

метою визначення рівня адаптованості до навчання в школі;
• залучено  до  діагностик,  просвіти,  корекційно-розвивальної  роботи  та

консультації учнів пільгового контингенту разом з класними колективами.



Також проводиться ознайомлення педагогічних працівників, учнів, батьків,
опікунів з новими нормативними документами, що регулюють законодавство в
галузі охорони дитинства. 

Діти пільгових категорій на 80% залучені у шкільних гуртках («Волейбол»,
«Краса  та  здоров’я»,  «Екологічний»)  та  гуртках  позашкілля  (Клас  «Баян»,
«Велосипедний туризм»), які функціонують на базі Северинівської ЗОШ.

Усі діти пільгових категорій активно залучаються до участі  в  класних і
загальношкільних,  районних,  обласних  та  Всеукраїнських  конкурсах,
змаганнях, концертах, святах, фестивалях тощо. Для цих дітей організовуються
та проводяться міські та районні новорічні заходи, де діти отримують святкові
подарунки.

У  2020-2021  навчальному  році   учні,  які  є  дітьми,  позбавленими
батьківського піклування, буули переможцями у «Миколаївських стартах» до
Всеукраїнського Олімпійського дня, Міжнародного проєкту «Супергерої FAST
103»,  у  Всеукраїнському  проєкті  «МИ  ДРУКУЄМО  КНИЖКИ!»  від
«Майстерні казок» Олександра Зімби, Всеукраїнського конкурсу малюнків для
дітей  з  особливими  потребами  «Я  дитина!  Я  малюю!»,  конкурсу  малюнків
«Пожежа очима дітей» Організований Управлінням Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в Сумській області, спортивних змагань з волейболу,
настільного тенісу, легкої атлетики, туристичних змагань тощо . 

На  виконання  Законів  України  «Про  охорону  дитинства»,  «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 5 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального  захисту  та  матеріального  забезпечення  дітей-сиріт  і  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування»  питання  подальшого  навчання  та
працевлаштування  випускників  9-х  класів  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, знаходиться під постійним контролем адміністрації
та педагогів школи. 

Протягом  2020/2021  навчального  року  педагогами  школи  з  дітьми  цих
категорій  проводилася профорієнтаційна робота,  їх  опікунам роз’яснювалися
правила  вступу  до  ЗО  щодо  подальшого  навчання,  дітям  надавалася
консультативна допомога в отриманні паспортів, тощо. 

У зв’язку  з  карантином (квітень  –  травень  2021  року),  додаткова  увага
приділялася  дистанційному  навчанню  дітей  пільгових  категорій.  Класні
керівники, асистенти вчителів слідкували за навчальними досягненнями учнів
та соціально-психологічною атмосферою в родинах.

Таким  чином,  проведена  протягом  2020/2021  навчального  року  робота
була направлена на створення сприятливих умов для дітей, які навчаються в
закладі освіти, забезпеченню їх правового та соціального захисту, виконанню
Закону України «Про охорону дитинства».

Доповідь
«Про психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт та  дітей, позбавлених

батьківського піклування»
колегія відділу  від 29.06.2021



директор КДНЗ «Веселка»
Білан Н. І.

У КДНЗ «Веселка» систематично проводиться облік дітей з багатодітних і
малозабезпечених  сімей,  дітей  учасників  АТО,  дітей-сиріт  та   дітей,
позбавлених батьківського піклування.

У  2020  –  2021  навчальному  році  серед  вихованців  закладу  була  один
вихованець  із  статусом  дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування. Ця дитина забезпечуються у закладі безкоштовним харчуванням.
Практичним  психологом  була  заведена  індивідуальна  картка  психолого-
педагогічного  супроводу.  Протягом  навчального  року  з  вихованцем  активно
велася індивідуальна корекційно-розвивальна робота на розвиток пізнавальних
процесів та емоційно-вольової сфери. Також робота психолога була спрямована
на  формування  адекватної  самооцінки  дитини,  успішної  адаптації  та
соціалізації  у  групі,  формування  позитивної  атмосфери  у  групі,  дружніх
взаємовідносин між дітьми та розвиток комунікативних навичок, профілактику
булінгу  в  дитячому  колективі  та  розвиток  стресостійкості.  Позитивного
результату  вдалося  досягти  за  допомогою  таких  методів  та  методик,  як
індивідуальні та групові заняття з психологом, казкотерапія,  пісочна терапія,
заняття в сенсорній кімнаті тощо. Також активно велася робота з батьками та
вихователями: консультації, просвітні заходи, флешмоби тощо.

Педагоги  постійно  підтримують  тісний  зв'язок  з  сім’єю  вихованця.
Взаємини дитини в сім'ї позитивні. Спостереження показують, що хлопчика в
сім’ї не ображають. Характер взаємин батьків з дитиною: найчастіше в сім’ї
переважає  співробітництво  (стосунки  взаємної  поваги,  спільне  переживання
радощів, біди,  тощо). Батьки активно цікавляться життям дитини в садочку,
взаємодіють  з  вихователями  та  практичним  психологом.  Найчастіше
стурбованість  батьків  викликає  неналежний  вигляд  хлопчика,  незадовільна
поведінка та фізичні травми.

У  даний  час  хлопчик  легко  знаходить  спільну  мову  з  однолітками,  із
задоволенням грається у спільні ігри, проте часто обирає ігри на самоті.

Соціометричний статус учня в колективі: булінгу над хлопчиком у групі не
спостерігається; лідерства у групі не проявляє, проте є на рівні з усіма дітьми.
Найчастіше виникають конфлікти через його фізичну агресію по відношенню
до  дітей,  та  через  те,  що  забирає  у  них  іграшки.  Конфлікти  вирішуються
шляхом бесід з дітьми та вихователями, сюжетно-рольових ігор та тематичних
групових занять з психологом.

Процес соціалізації  дитини в дитячому колективі проходить успішно. У
садочок і додому ходить із задоволенням.

Доповідь
«Про психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт та  дітей, позбавлених

батьківського піклування»
колегія відділу  від 29.06.2021
директор Яструбинського НВК
Говорун В. О.



Одним із важливих напрямів роботи школи є соціальний супровід учнів
пільгового контингенту, а особливо дітей-сиріт та позбавлених батьківського
піклування.

Наказом  по  школі  від  02.09.2020р  №  43-ОД  «Про  призначення
громадського  інспектора з охорони прав дитини» з метою своєчасної та дійової
допомоги дітям-сиротам, дітям з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітям
учасників АТО призначено громадського інспектора з охорони прав дитинства
вчителя початкових класів Чечель Н.М.

Визначено систему мір допомоги з боку НВК.
Проведено  облік  дітей  НВК  з  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей,

дітей-сиріт, дітей учасників АТО.
Протягом вересня 2020 р. проведено обстеження житлово-побутових умов

цих дітей, складено відповідні акти.
До учнів пільгового контингенту належать:
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 1 (5-ий клас);
- інваліди з дитинства та інваліди І-ІІІ групи – 1 (11-ий клас);
- дитина учасника АТО – 1 (1-ий клас).
Психолого-педагогічний супровід дитини-сироти здійснює учитель 1 класу

Антонченко Н.А.:
1. Ведеться систематичний обліку роботи з ученицею.
2.  Здійснюється  відвідування  учениці  удома,  вивчення  психологічного

клімату в сім'ї, виявлення потреб сім'ї.
3.  Вивчаються  взаємовідносини  дитини  в  шкільному  колективі,  і  класі,

морально – психологічний клімат у класі
 
4. Складена психолого – педагогічна характеристика учениці.
5.  Ведеться  контроль  за  відвідуванням  уроків,  контроль  харчування,

медичних оглядів, придбання учнівської форми
6. Проводиться індивідуальна робота.  
Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Інформацію керівників закладів освіти Миколаївської сільської ради про

стан  забезпечення  психолого-педагогічного  супроводу  дітей-сиріт,   дітей,
позбавлених батьківського піклування взяти до відома.

2. Визнати роботу закладів освіти з даного питання задовільною.
3.  Директорам закладів освіти:
3.1. Здійснювати своєчасне виявлення та ведення обліку дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування,  у  закладі  освіти  з  метою  створення
сприятливих  умов  для  інтелектуального,  фізичного,  психічного  і  духовного
розвитку дітей, забезпечення комфортних умов навчання та виховання.

Термін: постійно
3.2. Неухильно дотримуватися встановлених законодавством вимог, щодо

правового та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування.

Термін: постійно



3.3. Забезпечувати  належний  соціальний  супровід  сімей,  у  яких
виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

Термін: постійно
3.4. Проводити обстеження побутових та житлових умов дітей, вивчення

психологічного клімату у сім’ях, виявлення потреб та проблем.
Термін: постійно

4.  Заступникам  директорів  з  навчально-виховної  роботи,  класним
керівникам, працівникам психологічної служби закладів освіти:

4.1.  Надавати   консультативну  допомогу  батькам  та  опікунам  щодо
законодавчої бази в галузі охорони дитинства та зміни у законодавчих актах. 

Термін: постійно
4.2. Здійснювати контроль за виконанням опікунами своїх обов'язків щодо

утримання та виховання дітей, проводити батьківські лекторії щодо зміцнення
здоров'я, профілактики шкідливих звичок, формування засад здорового способу
життя, соціального захисту учнів пільгових категорій. 

Термін: постійно
4.3.  Організувати  належний  контроль  за  відвідуванням  уроків,

харчуванням, проходженням медичних оглядів дітей даної категорії.
Термін: постійно

4.4.  Проводити  заходи  з  вивчення  морально-психологічного  клімату  в
класі,  групі,  де навчаються такі  діти,  виявлення взаємовідносин між учнями,
визначення рівня адаптованості до навчання в школі загалом.

Термін: постійно
4.5.  Здійснювати  вивчення  індивідуальних  психологічних  якостей  таких

дітей, виявлення природних нахилів, обдарованості та залучати їх до участі в
класних і загальношкільних заходах, відвідування гуртків, секцій.

Термін: постійно
4.6.  Проводити  профорієнтаційну  роботу  з  дітьми,  їх  опікунам;

роз’яснювати правила вступу до ЗО для подальшого навчання.
Термін: постійно

4.7.  Тримати  на  контролі  питання  подальшого  навчання  та
працевлаштування  випускників  9-х  класів  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського піклування.

Термін: постійно
5. Вивчити стан виконання даного рішення колегії  на нараді директорів

закладів освіти.
Термін: до 01.06.2022
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