
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

29.08.2019 м. Одеса № 272

Про виконання рішення 
розширеного засідання колегії 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від 28.08.2019 №4/1

Відповідно до перспективного (річного) плану роботи департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради на 2019 рік, 28 серпня 2019 року відбулося 
розширене засідання колегії департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради, на якому було підведено підсумки роботи закладів та установ освіти міста 
Одеси за 2018/2019 навчальний рік та обговорено основні завдання на 
2019/2020 навчальний рік.

На виконання рішення розширеного засідання колегії департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради від 28.08.2019 №4/1

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам територіальних відділів освіти районів, господарсько- 
економічного відділу департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 
директорам комунальних установ «Центри фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти районів м.Одеси», керівникам 
закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси:
1.1. Продовжити роботу щодо виконання Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа», Міської цільової програми розвитку освіти м.Одеси 
на 2017-2019 роки, Міської цільової програми національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, 
патріот України» на 2016-2020 роки, Концепції створення додаткових 
місць в закладах дошкільної освіти м.Одеси.

1.2. Використовуючи ресурси Міської цільової програми розвитку освіти 
м. Одеси на 2017-2019 роки, продовжити модернізацію матеріально- 
технічної бази закладів освіти міста, створення нового освітнього 
простору для забезпечення розбудови Нової української школи.

1.3. Продовжити роботу із збільшення кількості місць у закладах 
дошкільної освіти шляхом вивільнення приміщень, що не 
використовуються за призначенням.



1.4. Забезпечити систематичне інформування батьківської громадськості з 
основних напрямків діяльності закладів освіти, питань реформування 
освітньої галузі.

1.5. Продовжити роботу щодо забезпечення запитів і можливостей дітей з 
особливими освітніми потребами для участі в освітньому процесі за 
відповідними індивідуальними програмами розвитку з метою їх 
подальшої інтеграції в суспільство.

1.6. Здійснювати соціальний захист учнів та вихованців закладів освіти, 
забезпечити дотримання соціальних гарантій, визначених законом для 
учнів.

2. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади
м. Одеси:
2.1. Надати до департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

пропозиції до проекту Міської цільової програми розвитку освіти міста 
Одеси на 2020-2023 роки до 01.12.2019 року.

2.2. Забезпечити оперативний ефективний розгляд звернень громадян у 
відповідності до Закону України «Про звернення громадян».

2.3. Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість закладу освіти, 
зокрема, регулярно інформувати батьків та педагогів щодо бюджетного 
фінансування закладів освіти тощо.

2.4. Під час визначення пріоритетних напрямків фінансування закладу 
враховувати першочерговість заходів зі збереження життя і здоров’я 
учасників освітнього процесу.

2.5. Продовжити роботу щодо впровадження Державного стандарту 
початкової загальної освіти в рамках реформи «Нова українська 
школа».

2.6. Привести статут та інші установчі документи закладу освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Одеси у 
відповідність до діючого законодавства України.

2.7. Забезпечити необхідні умови для реалізації освітніх програм, 
складених з урахуванням стандартів освіти відповідного рівня та типу 
закладу освіти.

3. Комунальній установі «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»
(Ярославцевій Н.О.):
3.1. Продовжити роботу щодо організації проведення відкритих освітніх 

форумів із залученням вітчизняних та зарубіжних фахівців з 
актуальних питань освіти.

3.2. Продовжити впродовж 2019/2020 навчального року роботу творчої 
майстерні вчителів початкових класів з метою підтримки впровадження 
Державного стандарту початкової загальної освіти.

*



3.3. Продовжити в 2019/2020 навчальному році проведення відбіркового 
туру міського етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін в 
інформаційно-комунікаційній формі.

3.4. Забезпечити підготовку завдань для здійснення моніторингу якості 
підготовки учнів 11 -х класів закладів загальної середньої освіти 
м.Одеси до складання зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року: 
до 11.10.2019 -  для вхідного тестування, до 02.03.2020 -  для 
проміжного тестування.

3.5. Забезпечити опанування педагогічними працівниками проекту 
"Система електронних інтерактивних підручників "Підручник.иа".

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси:
4.1. Проаналізувати до 27.09.2019 на педагогічних радах, засіданнях 

методичних об’єднань закладів підсумки участі випускників закладів у 
ЗНО-2019.

4.2. Розробити до 01.10.2019 та забезпечити протягом 2019/2020 н.р. 
реалізацію комплексного плану заходів з підготовки учнів 11-х класів 
до ЗНО-2020 з урахуванням результатів ЗНО-2019.

4.3. Створити умови для проведення вхідного та проміжного тестування у 
2019/2020 н.р., врахувати результати для підготовки учнів до ЗНО-2020.

4.4. Активізувати використання новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій у освітньому процесі.

4.5. Продовжити взаємодію з педагогічними, учнівськими колективами, 
батьківською громадськістю з питань попередження негативних явищ у 
дитячому середовищі, булінгу.

4.6. Посилити роботу з дітьми щодо профілактики правопорушень в 
учнівському середовищі та вжити заходи щодо залучення дітей до 
занять у гуртках та спортивних секціях закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти.

4.7. Сприяти подальшому розвитку Парламенту старшокласників, 
учнівського самоврядування, широкого залучення їх до вирішення 
питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської 
активності учнівської молоді.

4.8. Надавати підтримку новоствореній Асоціації педагогів закладів освіти 
м.Одеси.

5. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) продовжити впродовж 
2019/2020 навчального року проведення циклу практичних занять, тренінгів 
з питань ефективного використання програмного забезпечення проекту 
«Електронний інтерактивний підручник».



6. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Чолак В.С.), керівникам закладів освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси:
6.1. Продовжити впродовж навчального року роботу Парламенту 

старшокласників, учнівського самоврядування.
6.2. Залучати представників Парламенту старшокласників, учнівського 

самоврядування до організації та проведення міських заходів для дітей 
та учнівської молоді.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Платонова Д.В., 
Скебало С.В ^ т ^ ектора департаменту освіти

Директор депар

та науки Оде

О.В. Буйневич


