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про стан підготовки закладів освіти Бородянського району

до організованого початку 2018/2019 навчального року

Відповідно до розпорядження Київської облдержадміністрації від 06.06.2018 № 348
«Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019 навчального року в
Київській області», розпорядження голови Бородянської райдержадміністрації від
13.07.2018 № 271 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019
навчального року в Бородянському районі»
, наказу відділу освіти
Бородянської райдержадміністрації
від 02.08.2018 № 83
/05
та з метою забезпечення належної підготовки закладів освіти району до роботи в
2018/2019 навчальному році відділом освіти та навчальними закладами району здійснено
ряд організаційних заходів.

2018/2019 навчальний рік розпочали 25 закладів дошкільної освіти, з них 7 – у складі
навчально-виховних об'єднань, 21 заклад загальної середньої освіти, з них 2 опорні
навчальні заклади: Загальцівське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий
садок» (філії Качалівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Новобудська ЗОШ І ступеня) та Новозаліське
НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» (філія Шибенське НВО
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), 2 позашкільних навчальних заклади.
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545,
рішенням сесії Бородянської районної ради від 28.11.2017 № 270-23- VII, при
Немішаївському НВК створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр»
Бородянської районної ради Київської області.

У новому навчальному році в закладах дошкільної освіти функціонує 93 групи, у них
виховується 1982 дітей, що на 57 вихованців менше проти минулого року (2039); у
закладах загальної середньої освіти сформовано 299 класів, у яких навчається 5648
учнів, що на 186 учнів більше проти минулого року (5462). У 1 класах - 662 дітей, що на 64
дітей більше проти минулого року (598); у 10 класах – 200 учнів, що на 60 дітей більше
проти минулого року (140).

Проведено моніторинг створення нового освітнього простору для 1-х класів закладів
освіти району, які упроваджують новий Державний стандарт початкової загальної
середньої освіти.

У всіх закладах освіти проведені ремонтні роботи, облаштовано приміщення класних
кімнат, які, працю
ють
відповідно до Концепції «Нова українська школа».

У всі перші класи району поставлені комплекти сучасних регульованих учнівських парт.
Проведені тендери, заключні договори і вже надходять: сучасна комп’ютерна техніка і
оргтехніка; стінки для 1 класів та учительські столи.
З
акуплені: дошки шкільні; ламінатори; обладнання для дітей з особливими освітніми
потребами; обладнання для ІРЦ.

На районному рівні проведено 126 методичних заходів, з них 30% спрямовувалися на
виконання Закону «Про освіту» та упровадження Концепції «Нова українська школа».
При цьому використовувалися різні форми їх проведення: тренінги, майстер-класи,
методичні форуми, круглі столи, ярмарки педагогічних ідей, методичні сесії, діалоги,
панорами методичних знахідок; проводилися звіти методичних формувань та окремих

2 / 11

ДОВІДКА
Автор: Administrator
24.09.2018 06:23

педагогів, презентації портфоліо творчих учителів, досвідів роботи, дидактичних засобів.

38 учителів початкових класів пройшли підвищення кваліфікації до реалізації Концепції
«Нова українська школа» та 118 учителів закладів загальної середньої освіти пройшли
онлайн-курси «Основи здоров’язбережної компетентності», «Вчимося жити разом» на
методичній платформі «Ed-ера».

Відділом освіти забезпечено участь у вебінарі вчителів початкових класів у межах
Всеукраїнського Інтернет-марафону «Початкова школа «Ранкові зустрічі»; «Початкова
школа «сучасні методики розвитку швидко-читання у початковій школі»; у педагогічному
коучингу «Методи і форми навчання молодших школярів в умовах реалізації Концепції
Нової української школи» в рамках ІХ міжнародної виставки «Інноватика в сучасній
освіті»; тренінгу «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної
освіти»; семінарі-тренінгу «Формування інноваційного освітнього простору початкової
школи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Розширено мережу навчальних закладів з інклюзивним навчанням та вихованням дітей:
у 7 закладах дошкільної освіти функціонує 8 інклюзивних груп, охоплено 10 дітей з
особливими освітніми потребами; у 17 закладах загальної середньої освіти – 37
інклюзивних класів, охоплено 45 дітей.

Для забезпечення роботи інклюзивних класів у заклади загальної середньої освіти за
кошти державної субвенції у сумі 160,636 тис. грн. придбано спеціальні засоби корекції
психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму.

З 1 вересня 2018 року на базі Бородянського районного центру дитячої та юнацької
творчості відкрито гуртки національно-патріотичного та туристсько-краєзнавчого
спрямування.

Зарахування, відрахування та переведення учнів до закладів освіти здійснюється у
відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684
&quot;Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів&quot;,
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наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 &quot;Про затвердження
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти&quot;.

У 2018 році кількість груп у закладах дошкільної освіти зросла з 91 до 93 за рахунок
відкриття 2 додаткових груп на 40 місць: Клавдіївському ДНЗ «Ромашка», Луб’янському
ДНЗ «Волошка»; планується відкрити 2 додаткові групи у Дружнянському ДНЗ
«Струмочок».

Понад норму укомплектовані дітьми два Бородянські дошкільні навчальні заклади:
«Буратіно» (потужність 120, виховується 156 дітей), «Колосочок» (потужність 120,
виховується 146 дітей), Немішаївський ДНЗ «Лісова казка» (потужність 65, виховується
80 дітей), Клавдіївський ДНЗ «Білочка» (потужність 80, виховується 97 дітей).

Інші заклади дошкільної освіти укомплектовані дітьми відповідно до норм. При цьому у
цих закладах спостерігається понаднормове перевантаження дітьми окремих груп до 30
осіб замість 15-20.

Освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують 205 педагогічних
працівників, у закладах загальної середньої освіти – 470 осіб.

За рахунок коштів місцевого бюджету організовано безкоштовне харчування для учнів
1-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування (73 дитини),
дітей з малозабезпечених сімей (60 дітей), дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних класах (40 дітей), дітей учасників АТО (97 дітей), бойових дій
(6 дитини), дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з аварією на ЧАЕС (5 дітей) та
учнів 1-4 класів (1439 дітей) 16-ти закладів загальної середньої освіти.

У 2018/2019 навчальному році забезпечено підвезення учнів 5-ма шкільними
автобусами (152 дитини) та автобусами ТОВ «СОВ-Транс» за 12-ти маршрутами (171
дитина).
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Відповідно до графіка, погодженого відділом освіти та КЗ БРР «Бородянська
центральна районна лікарня» у період липня - серпня працівники закладів освіти
пройшли медичний огляд.

Забезпеченість підручниками учнів 2-3-х, 6-9-х, 11-х класів становить 100 %, 4-х класів
– 99,4%, 5-х класів – 77,7%. На даний час продовжується поставка підручників для учнів
1, 5, 10-х класів з бази Сервісно-ресурсного центру департаменту освіти і науки Київської
облдержадміністрації.

Усі навчальні заклади забезпечені холодною проточною водою, обладнані
фонтанчиками для пиття води.

Харчоблоки та їдальні закладів освіти району підготовлені до роботи в новому
навчальному році, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Капітально відремонтовано харчоблок та їдальню у Пилиповицькій ЗОШ І-ІІ ступенів; п
риміщення 4 буфетних у 2-х закладах дошкільної освіти: 3 - у Бородянському ДНЗ
&quot;Казка&quot;, 1 - у Немішаївському ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;.

На харчоблок Пилиповицької ЗОШ І-ІІ ступенів придбано холодильне та технологічне
обладнання; Немішаївського ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot; – холодильну камеру, стелажі
виробничі.
Поновлено дитячий посуд, замінені розробні дошки у
Немішаївському ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;, Немішаївському ДНЗ &quot;Лісова
казка&quot;, Новозаліському ДНЗ &quot;Веселка&quot; та Клавдієвському ДНЗ
&quot;Ромашка&quot;. У Немішаївський ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;, Микулицький ДНЗ
&quot;Ялинка&quot; придбано електричні м'ясорубки.

У всіх закладах дошкільної, загальної середньої освіти виконано косметичні ремонти.

Капітально відремонтовано:
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- покрівлю складських приміщень у Немішаївських ДНЗ «Дзвіночок» та «Срібний
дзвіночок», дитячого павільйону у Немішаївському ДНЗ «Срібний дзвіночок»; частково –
покрівлю підсобного приміщення (160 м 2 ) у Микулицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- спортивну залу в Бородянській ЗОШ І-ІІ ступенів;

- внутрішні вбиральні в Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів №2, ОЗНЗ Новозаліському
НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,
Немішаївському НВК «Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів»;

- дві туалетні кімнати у Клавдієвському ДНЗ &quot;Ромашка&quot;, одну - у
Бородянському ДНЗ &quot;Казка&quot;;

- приміщення 8 класних кімнат у 5-ти закладах загальної середньої освіти: 5 – у
Немішаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, по одній – у Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів №1,
Клавдіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Микулицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Немішаївському НВК
«Спеціалізована школа І-ІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», ОЗНЗ
Новозаліському НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад»;

- групове приміщення у Бородянському ДНЗ &quot;Буратіно&quot;;

- приміщення спальні у Немішаївському ДНЗ &quot;Лісова казка&quot;;

- 2 приміщення для логопедичних груп у Бородянському ДНЗ &quot;Казка&quot; та
Бородянському ДНЗ &quot;Колосочок&quot;;

- коридори у 4-х закладах дошкільної освіти: Бородянському ДНЗ
&quot;Колосочок&quot;, Клавдієвському ДНЗ &quot;Білочка&quot;, Бородянському ДНЗ
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&quot;Буратіно&quot;, Немішаївському ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;;

- інформаційно-ресурсний центр у Бабинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- інклюзивно-ресурсні кімнати у Бабинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Клавдіївській ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів №2;

- приміщення пральні у Козинцівському ДНЗ &quot;Івасик-Телесик&quot;;

- ганок у Шибенській філії ОЗНЗ Новозаліського НВО; східці при вході у школу у
Мирчанському НВО;

- 2 дитячі павільйони у 2-х закладах: Немішаївському ДНЗ &quot;Півник&quot; та
Блиставицькому ДНЗ &quot;Золота рибка&quot;.

Капітально відремонтовано водостічну систему у Дружнянській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Облаштовано відкоси на всіх вікнах (110) Дружнянської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Замінено:

- 238 віконних блоків на металопластикові у 10-ти закладах:

103 - у Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 65 - у Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів
№1;
23 - у Новогребельському НВК «загальноосвітня школа - дошкільний
навчальний заклад», 17 - у Луб’янській ЗОШ І-ІІ ступенів, 14 - у Микулицькій ЗОШ І-ІІІ
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ступенів, 5 - у
Немішаївському ДНЗ &quot;Півник&quot;, по 4 - у
Клавдіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Бородянській ЗОШ І-ІІ ступенів, по 3 - у
Бабинецькому ДНЗ &quot;Світлячок&quot;, ОЗНЗ
Новозаліському НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад»;

- 22 дверних блоки у приміщеннях 14-ти закладів освіти:

5 - у Немішаївському ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;; 4 – у Немішаївському ДНЗ
&quot;Півник&quot;, по два - у Бабинецькому ДНЗ &quot;Світлячок&quot;, Немішаївському
ДНЗ &quot;Півник&quot;, Микулицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, ОЗНЗ Новозаліському НВО
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», Новобудській
філії ОЗНЗ Загальцівського НВО; по одному - у Бабинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Немішаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Клавдіївській
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Козинцівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Шибинській філії ОЗНЗ
Новозаліського НВО;

- 628 м 2 підлоги у 13-ти закладах освіти:

Немішаївських ДНЗ &quot;Срібний дзвіночок&quot; (50 м 2 ), &quot;Півник&quot; (21 м 2 ),
Бородянських ДНЗ &quot;Казка&quot; (15,7 м
2

), &quot;Колосочок&quot; (15,7 м
2

), Микулицькому ДНЗ &quot;Ялинка&quot; (15,7 м
2

), Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (50 м
2

), ОЗНЗ Загальцівському НВО (48 м
2

), Микулицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (104 м
2

), Немішаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (83 м
2

), Козинцівській ЗОШ І-ІІ ступенів (63 м
2

), Пилиповицькій ЗОШ І-ІІ ступенів (162 м
2
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);

- 736 освітлювальних приладів на енергозберігаючі у 21-му закладу освіти:

на світлодіодні лампи: 102 - у Бородянському ДНЗ &quot;Буратіно&quot;, 52Микулицькому ДНЗ &quot;Ялинка&quot;, 13 - у Блиставицькому ДНЗ &quot;Золота
рибка&quot;, 8 - у Немішаївському ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;, 10 - у Бабинецькому ДНЗ
&quot;Світлячок&quot;, 6 - у Клавдієвському ДНЗ &quot;Ромашка&quot;, 211 – у
Немішаївському НВК, 206 – у Немішаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 20 - у Клавдіївській
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 15 – у Луб'янській ЗОШ І-ІІ ступенів, 11 - у ОЗНЗ Новозаліському НВО,
по 10 - у Качалівській філії ОЗНЗ Загальцівського НВО та Козинцівській ЗОШ І-ІІ
ступенів, 9 – у Дружнянській ЗОШ І-ІІ ступенів, по 8 – у Микулицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та
Озерському НВО, 6 – у Бородянській ЗОШ І-ІІ ступенів, 4 – у Бабинецькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів;

на люмінесцентні лампи: 10 - у Бородянській ЗОШ І-ІІ ступенів, 4 - у Бабинецькій ЗОШ
І-ІІІ ступенів.

Капітально відремонтовано внутрішню електромережу в кабінеті математики,
майстерні, кімнаті відпочинку, підсобному приміщенні Микулицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Замінено освітлювальні щити, запобіжники у Пилиповицькій ЗОШ І-ІІ ступенів.

Встановлено пожежну сигналізацію та замінено запобіжники у щитовій у
Микулицькому ДНЗ «Ялинка».

Облаштовано 3 спортивні майданчики для міні-футболу зі штучним покриттям у
Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Немішаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Бородянській
СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
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Встановлено вуличні тренажери у Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бородянській
СЗОШ І-ІІІ ступенів №2,
спортивний комплекс &quot;Сфера&quot; на
території Немішаївського ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;
;
2 пісочниці на ігрових майданчиках Клавдієвського ДНЗ &quot;Ромашка&quot;;
ігрові споруди на одному з ігрових майданчиків Блиставицького ДНЗ &quot;Золота
рибка&quot;;

Облаштовано пішохідні доріжки у Немішаївському ДНЗ &quot;Лісова казка&quot;, у
дитячому садку Мирчанського НВО; Клавдіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Установлено газовий модуль у Немішаївському ДНЗ «Лісова казка».

Зроблено відмощення навколо будівлі Бородянського ДНЗ &quot;Колосочок&quot;.

Установлені нові ворота на території Клавдієвського ДНЗ &quot;Ромашка&quot; та
Немішаївського ДНЗ &quot;Дзвіночок&quot;.

Замінено ворота у двох закладах дошкільної освіти: Немішаївському ДНЗ
&quot;Дзвіночок&quot; та Клавдієвському ДНЗ &quot;Ромашка&quot;.

Для зміцнення матеріальної бази закладів району придбано 750 комплектів шкільних
меблів (столи та стільці учнівські) для учнів 1-х класів, 65 учнівські парти, 156 учнівські
стільці, 26 одномісних парт, 26 одномісних стільців, 2 комп'ютерних столи, 3 столи
письмові, 4 столи дитячі, 2 учительські столи,18 стелажів, 3 станки, 12 шкільних дошок, 6
дошок для маркера, 13 дошок коркових, 3 фліпчарти, 24 меблевих стінок, 23 шафи, 14
дитячих ліжок, 3 дитячі диванчики, диван, 2 роздягальні для дітей, стіл журнальний,
крісло-груша, 62 килимків, 8 телевізорів, 1 комп'ютер, 5 ноутбуків, проектор, інтерактивну
дошку, принтер, 2 музичні центри, музичний плеєр, 13 матеріали для облаштування
класної кімнати для 1 класу, 1 комутатор, 2 тенісні столи демонстраційний стіл в кабінет
біології, 13 лабораторно-хімічні столи, 51 контейнер, кулер, 1 пральну машину, 3
холодильники, м'ясорубка електрична, машина протирально-різальна, машина для
очищення картоплі, водонагрівач, 2 пилососи, меблі для медичного кабінету, меблі для
пральні, прасувальну систему.
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Усі навчальні заклади забезпечено шкільною документацією до початку 2018/2019
навчального року.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду проведено поточні ремонти у
котельнях закладів освіти.

Начальник відділу освіти
Кухар

В.
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