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Про хід підготовки навчальних
закладів області до нового 2018/19
навчального року та роботи в
осінньо-зимовий період
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.16
№988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період
до 2029 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.17 №1021
«Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української
школи у загальноосвітніх навчальних закладах» в області проведено
комплекс заходів з підготовки освітянської галузі до нового 2018/19
навчального року.
Здійснюється оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти.
За станом на 30.08.2018 ліквідовано 3 та реорганізовано з пониженням
ступеня 13 закладів загальної середньої освіти.
Завершено реконструкцію 3-х поверхового приміщення Радовельської
ЗОШІ-ІІІ ст. на 400 учнівських місць.
Проведено реконструкцію з добудовою приміщення Житомирської
міської гімназії № 3.
У 2018 році на підготовку навчальних закладів області з різних джерел
фінансування залучено більше 190,0 млн грн. З державного фонду
регіонального розвитку передбачено 95,8 млн грн, на сьогодні вже надійшло
близько 65,0 млн грн. За кошти ДФРР виконані роботи з термомодернізації 9
шкільних приміщень та одного закладу дошкільної освіти; добудови
приміщень двох закладів загальної середньої освіти; реконструкції
приміщень двох закладів дошкільної освіти та двох закладів позашкільної
освіти; ще у двох закладах виконуються ремонтні роботи у рамках реалізації
проекту «Нова українська школа».
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Близько 100,0 млн гри передбачено з місцевих бюджетів усіх рівнів,
включаючи кошти, які надійшли з державного бюджету на підтримку
об'єднаних територіальних громад.
Усього в області виконано ремонтних робіт на 218 освітянських
об'єктах. У закладах освіти проведена заміна віконних та дверних блоків на
енергозберігаючі, у 36 - утеплені дахи та стіни, у 31- відремонтовані
покрівлі, у 29 - системи теплопостачання, у 86 - навчальні кабінети та
внутрішні приміщення.
Проведені поточні ремонти усіх навчальних та допоміжних приміщень
закладів загальної середньої та дошкільної освіти, спальних корпусів
гуртожитків шкіл-інтернатів та закладів професійно-технічної освіти.
З метою підготовки до опалювального сезону виконуються ремонтні
роботи із заміною котельного та насосного обладнання, димових труб, вузлів
обліку природного газу на 58 котельнях.
Розпочато заготівлю твердого палива для забезпечення безперебійної
роботи котельного господарства закладів освіти області. Місцеві органи
управління освітою проводять тендерні процедури на закупівлю дров та
інших видів альтернативного палива для потреб закладів освіти до кінця
цього року.
Проведено усі необхідні заходи у 4-х закладах освіти області, які
визначені для впровадження нового освітнього стандарту Нової української
школи: загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№ 28 ім. Гетьмана І.Виговського
Житомирської області, комунальна установа Романівської районної ради
«Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» Житомирської області,
Новоград-Волинський колегіум Житомирської області, Коростенський
міський ліцей Житомирської області.
За станом на ЗО серпня 2018 року згідно з рішеннями органів місцевого
самоврядування в області створено 46 опорних шкіл, з них - 32 в об’єднаних
територіальних громадах. До складу опорних шкіл входить 73 філії.
20 шкільних автобусів планується закупити у 2018 році на умовах
співфінансування. Проведено тендерні торги на закупівлю шкільних
автобусів.
Триває робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази опорних
шкіл.
Установами та закладами освіти області проводиться робота щодо
максимального охоплення дітей з особливими потребами інклюзивною
освітою. У 2017/18 навчальному році в області функціонувало 183 заклади
загальної середньої освіти, в яких інклюзивно навчалося 400 дітей з
особливими освітніми потребами ( у 2016/17 н. р. навчалося 289 дітей).
В області заплановано створити 29 інклюзивно-ресурсних центрів. За
станом на 30.09.2018 зареєстровано 27 інклюзивно-ресурсних центрів.
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У закладах освіти області 12 шкільних бібліотек переобладнано в
сучасні медіатеки.
Загальноосвітні навчальні заклади області отримали до нового
навчального року безкоштовні набори ЬЕОО (15 тис. 602 наборів) для Нової
української школи. До області надійшли підручники для учнів 5 класів та
букварі для учнів перших класів. Всі підручники, що надійшли для 5 класу
доставлені на місця.
Разом з тим, 101 загальноосвітній та 45 дошкільних навчальних закладів
залишаються на пічному опаленні. Найбільше таких закладів у НовоградВолинському, в Олевському та Ємільчинському районах.
На сьогодні загальна забезпеченість паливом становить 58%.
Проведений аналіз свідчить, що
значна частина
спортивних
майданчиків у навчальних закладах не відповідає технічним і санітарногігієнічним вимогам.
18% навчальних закладів залишаються необладнаними внутрішніми
туалетами.
У зв’язку з малими потужностями підприємств, які виготовляють
шкільні меблі, забезпечення меблями Нової української школи здійснюється
не вчасно.
Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів області ще не
повною мірою задовольняє потреби населення, особливо у Бердичівському,
Брусилівському,
Ємільчинському,
Коростишівському,
Малинському,
Новоград-Волинському, Попільнянському, Романівському, районах та
Семенівській, Брусилівській, Ємільчинській, Барашівській, Станишівській,
Тетерівській, Городницькій, Чижівській, Білокоровицькій, Потіївській,
Вільській об’єднаних територіальних громадах.
Повільними темпами вирішуються питання щодо зменшення
перевантаження груп дітьми міських дошкільних закладів. Нині в середньому
по області на 100 місць припадає 116 дітей. Найбільше переповнені
дошкільні заклади міст Житомира (145), Бердичева (130), НовоградаВолинського (138), Коростишева (144), Баранівки (141), Станишівської (133),
Тетерівської (129), Олевської (140), Високівської (135) ОТГ та
Попільнянського району (150).
У зв'язку з оптимізацією мережі сільських загальноосвітніх навчальних
закладів в окремих об'єднаних територіальних громадах відбувається
закриття дитячих садків, що призводить до небажаних наслідків.
Потребують посиленої уваги місцевих органів влади питання щодо
ефективного використання поточних кошторисних видатків закладів
дошкільної освіти. Адже в окремих сільських радах затверджені кошторисні

4
призначення на дошкільну освіту виконано на 70-80%, а в деяких - лише на
40%.
У містах і районах області мають місце проблеми із забезпеченням
якісного гарячого харчування учнів, приведення його у відповідність з
затвердженими нормами.
З метою забезпечення стабільного функціонування освітянської галузі у
новому
2018/19 навчальному році та на виконання рішення колегії
облдержадміністрації від 30.08.2018:
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам і
головам об’єднаних територіальних громад:
1) Забезпечити стабільне функціонування навчальних закладів у новому
2018/19 навчальному році.
2) Забезпечити відповідно до потреб населення розвиток мережі
дошкільних навчальних закладів і груп в них. До кінця 2019 року ліквідувати
черговість з влаштування дітей у ДНЗ.
3) До 15 жовтня 2018 року забезпечити підготовку навчальних закладів
до роботи в осінньо-зимовий період.
4) У рамках завдань Нової української школи забезпечити створення
нового освітнього середовища, обладнання закладів загальної середньої
освіти шкільними меблями, навчальним обладнанням, дидактичними
матеріалами тощо.
5) Забезпечити повне охоплення безкоштовним організованим
перевезенням дітей сільської місцевості та гарячим харчуванням відповідно
до норм усіх учнів пільгових категорій.
6) Привести у 2018/19 навчальному році спортивні майданчики усіх
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність з
технічними і санітарно-гігієнічними нормами.
2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 20.12.2018
поінформувати облдержадміністрацію про хід виконання розпорядження.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації Лагуту Я.М._______ ________________________

Голова адміністрації

