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Про підготовку закладів освіти району
до нового 2020/21 навчального року
З метою забезпечення сталої роботи навчальних закладів протягом
2020/21 навчального року, розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 20 липня 2020 року № 171 утворено районну комісію по
перевірці стану готовності навчальних закладів освіти. У період з 10 по 14
серпня 2020 року здійснено комісійні обстеження стану готовності 13
дошкільних закладів, 2 - позашкільних та 12 закладів загальної середньої
освіти і Степненської філії опорного закладу. За результатами обстеження
встановлено, що всі навчальні заклади готові до роботи у новому 2020/21
навчальному році. Станом на 25 серпня 2020 року усі заклади освіти отримали
акти готовності.
Підготовка закладів освіти району здійснюється відповідно до вимог
листа Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2020 року № 1/9-406
«Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального
сезону в умовах адаптивного карантину» та постанови головного державного
санітарного лікаря України від 30 липня 2020 року № 42 «Про затвердження
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у
закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)», а саме:
у закладах освіти району продовжено дію режиму надзвичайної ситуації
функціональної підсистеми навчання дітей;
поінформовано учасників освітнього процесу закладів освіти про
подовження адаптивного карантину та заборони, що діють на території України
на період дії карантину в залежності від рівня епідемічної небезпеки;
проведено вступні (первинні) інструктажі з безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності під час
навчального року та опалювального сезону про дотримання обмежень задля
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19;
для закладів освіти здійснено закупівлю безконтактних інфрачервоних
медичних термометрів, придбано антисептичні засоби, крім того, буде
здійснено закупівлю дезінфікуючих засобів, одноразових рушників та

рукавичок, рідкого мила, контейнерів для використаних масок та маски
багаторазового використання для працівників закладів освіти і категорійних
дітей.
На даний час усі заклади загальної середньої освіти району підключені до
мережі Інтернет, що дає можливість здійснення дистанційного навчання.
З метою уникнення скупченості учасників освітнього процесу у закладах
освіти з 01 вересня 2020 року може бути запроваджена змішана форма
навчання. Так, у малокомплектних школах, де наповнюваність класів становить
від 5-ти до 10 учнів, пропонується здійснювати навчання в одну зміну згідно
розкладу (6 шкіл, всього 277 учнів).
Заклади освіти, у яких кількість учнів становить 100 і більше осіб
(Нижньосірогозький
опорний
заклад
ПЗСО,
Верхньосірогозька,
Нижньоторгаївська та Новоолександрівська загальнооосвітні школи), можуть
запровадити індивідуальну очно-дистанційну форми навчання.
У 2020 році для створення нового освітнього простору «Нова українська
школа» для учнів початкових класів на закупівлю засобів навчання та
обладнання, шкільних меблів, комп’ютерного обладнання всього виділено
кошти в сумі 1676,884 тис. грн. Для закладів освіти придбано комп’ютерне
обладнання, шкільні меблі та засоби навчання.
Всього у 2020 році на проведення ремонтних робіт у закладах освіти
району виділено кошти в сумі 2965,898 тис. грн, у тому числі інша субвенція
сільських рад – 389,3 тис. грн, залишки освітньої субвенції 2019 року –
2576,598 тис.грн.
У всіх закладах освіти проведено інвентаризацію первинних засобів
пожежогасіння та протипожежного обладнання, проведено перезарядку
вогнегасників, здійснено заміри опору ізоляції електричних мереж.
На даний час залишки вугілля у закладах освіти району становлять 388 тонн.
Крім того, за результатами проведених відкритих торгів буде здійснено закупівлю
ще 79 тонн вугілля. Наявний запас вугілля у закладах освіти забезпечить потребу у
твердому паливі до 20 лютого 2021 року.
Для забезпечення безперебійного електропостачання у разі аварійного
відключення електроенергії такі навчальні заклади мають автономні генератори
струму: Сірогозька, Верхньосірогозька, Нижньоторгаївська загальноосвітні школи,
Вербівський заклад повної загальної середньої освіти та Степненська філія
Нижньосірогозького опорного закладу ПЗСО.
На даний час все теплове господарство закладів освіти готове до роботи в
опалювальному періоді 2020/21 року.
З 01 вересня 2020 року на базі Нижньосірогозького опорного закладу ПЗСО
буде відкрито чотири класи з інклюзивною формою навчання (1-й клас - 2 учня, 2й клас - 2 учня, 3-й клас – 3 учня та 4-й клас - 1 учень), у яких здобуватимуть
освіту діти з особливими освітніми потребами. У 2020 році Нижньосірогозькому
опорному закладу ПЗСО надано субвенцію з державного бюджету в сумі 42,597
тис. грн, з них на проведення корекційно-розвиткових занять - 22,650 тис. грн, на
придбання засобів корекції психофізичного розвитку - 19,947 тис. грн.

У закладах загальної середньої освіти з 01 вересня 2020 року в
обов’язковому порядку за бюджетні кошти буде забезпечено безкоштовне
харчування учнів такої категорії: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у
інклюзивних класах, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Крім того, відповідно до рішень сесій органів місцевого самоврядування з
01 вересня 2020 року будуть забезпечені безкоштовним харчуванням інші
категорії дітей, визначені законодавством: діти з малозабезпечених та
багатодітних сімей, діти учасників АТО, діти з числа внутрішньопереміщених
осіб та учні 1-4 класів таких закладів освіти:
Анатолівської та
Верхньоторгаївської ЗОШ І-ІІ ступенів, Вільненської, Новопетрівської,
Сірогозької та Першопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів; з розрахунку 50% вартості
Вербівського опорного закладу ПЗСО та Дем’янівської І-ІІ ступенів, Степненської
філії Нижньосірогозькому опорному закладу ПЗСО.
У 2020 році не розглядалося питання про надання іншої субвенції на
безкоштовне
харчування учнів 1-4 класів та іншої категорії дітей
Нижньосірогозькою селищною, Верхньосірогозькою, Нижньоторгаївською та
Новоолександрівською сільськими радами.
На даний час заклади дошкільної освіти району відвідує 337 дітей. Всього
371 дитина віком від 3-х до 5-ти років, з них 305 дітей відвідує заклади дошкільної
освіти, що становить 82,2 %.
Стан охоплення дітей 5-6 річного віку дошкільною освітою становить 100%
(всіма формами: дошкільні навчальні заклади, дошкільні групи, соціальний
патронат).
На оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів
дошкільних навчальних закладів у 2020 році бюджетами селищної та сільських
рад виділено кошти в сумі 893,8 тис. грн.
З метою виконання протипожежних заходів у Нижньосірогозькому ЗДО №
1, Нижньосірогозькому ДНЗ № 2 та № 3 проведено обробку дерев’яних
конструкцій даху вогнезахисним розчином.
У липні 2020 року завершено капітальний ремонт по утепленню фасаду
будівлі Нижньоторгаївського ДНЗ «Колосок». Всього витрати на виконання робіт
склали 892,284 тис. грн.
В рамках реалізації проєкту «Велике будівництво» та з метою створення
належних умов для здобуття дошкільної освіти у 2020 році до даного проєкту
включено
реконструкцію
дитячого
садка
в
селі
Першопокровка
Нижньосірогозького району на 40 місць. На даний час підприємством ТОВ
«Бериславбудсервіс» ведуться будівельні роботи на даному об’єкті.
Наявність вугілля у закладах дошкільної освіти району становить 51,3 тонн.
Наявні бюджетні призначення у сумі 764,7 тис. грн забезпечують потребу закладів
дошкільної освіти у твердому паливі на опалювальний період 2020/21 року.
З 01 вересня 2020 року у комунальному закладі «Нижньосірогозький
будинок творчості дітей та юнацтва» планується організувати роботу 29 гуртків;
на базі комунального закладу «Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна
школа» - 13 груп.

У ході перевірки стану готовності навчальних закладів залишаються не
вирішеними питання щодо забезпечення пожежної безпеки закладів освіти:
обладнання автоматичної системи протипожежної сигналізації, обробка
елементів горищних перекриттів вогнезахисним розчином.
Враховуючи викладене, з метою підготовки навчальних закладів району
до нового 2020/21 навчального року та забезпечення їх сталої роботи в осінньозимовий період, створення умов рівного доступу до якісної освіти, успішної
реалізації завдань щодо зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх
закладів, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1
статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Сектору освіти районної державної адміністрації:
1.1. Вжити заходи щодо якісного та своєчасного початку нового 2020/21
навчального року.
1.2. Забезпечити:
1.2.1. Урочисте проведення 01 вересня 2020 року Дня знань з
урахуванням карантинних обмежень.
1.2.2. До 15 вересня 2020 року складання актів готовності теплового
господарства закладів загальної середньої та позашкільної освіти до роботи в
опалювальний період 2020/21 року.
1.2.3. Своєчасне проведення тендерних процедур із застосуванням
електронної системи закупівель ProZorro та укладання договорів на закупівлю
продуктів харчування, пально-мастильних матеріалів, твердого палива,
енергоносіїв.
1.3. Спільно з селищним та сільськими головами до кінця 2020/21
навчального року вжити заходи щодо усунення недоліків у забезпеченні
пожежної безпеки закладів освіти.
1.4.
Рекомендувати
Нижньосірогозькому
селищному,
Верхньосірогозькому,
Нижньоторгаївському,
Новоолександрівському
сільським головам до 15 жовтня 2020 року вирішити питання щодо надання
іншої субвенції із селищного та сільських бюджетів районному бюджету на
безкоштовне харчування учнів 1-4 класів у 2020/21 навчальному році для
загальноосвітніх шкіл, які розташовані на території відповідних рад.
1.5. Забезпечити здійснення моніторингу за станом виконання заходів
даного розпорядження та щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним
періодом, інформувати голову районної державної адміністрації про хід їх
виконання.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 30 серпня 2019 року № 199 «Про роботу відділу
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації по підготовці
закладів освіти району до нового 2019/20 навчального року».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
Дмитро ТАКАДЖИ

