ДУБОВ’ЯЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н НЯ №122
16.07.2021 року

смт. Дубов’язівка

Про підсумки завершення 2020-2021н.р.
та підготовку до нового 2021-2022 н.р.
Відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
з метою виконання повноважень органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування в системі освіти, заслухавши інформацію начальника відділу
освіти, молоді та спорту Дубов’язівської селищної ради Білана Ю.М., щодо
роботи закладів освіти в 2020-2021 навчальному році
виконавчий комітет селищної ради в и р і ш и в:
1.Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту
Дубов’язівської селищної ради Білана Ю.М., про підсумки завершення 2020 –
2021 навчального року та підготовку до нового 2021-2022 навчального року,
прийняти до відома (додається).
2. Відділу освіти, молоді та спорту (Білан Ю.М.):
2.1.Продовжити роботу щодо:
- забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої освіти,
дошкільної, позашкільної, відповідно до вимог законів України «Про місцеве
самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», та
повноважень відділу освіти, молоді та спорту, у тому числі делегованих;
- забезпечення та взаємодію ЗЗСО та ЗДО у виконанні освітніх завдань;
- оснащення закладів загальної середньої та дошкільної освіти сучасним
комп’ютерним та мультимедійним обладнання, сучасними електронними
освітніми ресурсами з метою використання їх в освітньому процесі для
підвищення якості освіти, у тому числі для проведення онлайн-заходів під час
дистанційного навчання;
- забезпечення закупівлі за коштами субвенції НУШ.
- забезпечення прав дітей із особливими освітніми потребами на здобуття
ними рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти через функціонування інклюзивних класів, упровадження
різних форм індивідуального навчання;

- співпраці та залучення фахівців ІРЦ до створення умов для соціальної
адаптації дітей з особливими освітніми потребами;
- залучення дітей до гурткової роботи та розширення мережі позашкілля.
3.Керівникам закладів освіти:
3.1.Підготувати матеріально-технічну базу закладів освіти до нового
2021-2022 навчального року, а саме:
- забезпечити виконання заходів з підготовки опалювальних систем
закладів освіти;
- до 01.09.2021 підготувати харчоблоки до нового навчального року;
- до 01.09.2021 закінчити поточні ремонтні роботи у закладах освіти;
- забезпечити виконання заходів по облаштуванню прилеглих територій
закладів освіти.
3.2. До 01.10.2021 проаналізувати на педагогічних радах результативність
складання ЗНО та ДПА випускниками.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Бохан О.Г.
Дубов’язівський селищний голова

Леонід БІЛИК

