УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2018 р.

N<>£00

Про затвердження рішення
колегії районної державної адміністрації
від 17.05.2018 року «Про стан розвитку
дошкільної освіти в районі»

Керуючись ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”
від 09.04.1999 №586-ХІУ, відповідно до Положення про колегію Глибоцької
районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 31.07.2014 №278 (зі змінами) та Регламенту
Глибоцької
районної
державної
адміністрації,
затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.09.2013 №243 (зі
змінами)
1. Затвердити рішення колегії районної державної адміністрації від
17.05.2018 «Про стан розвитку дошкільної освіти в районі», що додається.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації І.Лопуляка.
Голова районної
державної адміністрації

Г.Придій
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Про стан розвитку
дошкільної освіти в районі
Заслухавши
інформацію
начальника
управління
освіти
райдержадміністрації Барарюка В.І. «Про стан розвитку дошкільної освіти в
районі» колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління освіти райдержадміністрації
Барарюка В.І. «Про стан розвитку дошкільної освіти в районі» взяти до
відома. Роботу управління освіти райдержадміністрації визнати
задовільною.
2. Управлінню освіти райдержадміністрації:
2.1. Здійснювати якісний підбір керівників закладів дошкільної освіти
району;
2.2. Надавати кваліфіковану методичну допомогу педагогічним
працівникам закладів дошкільної освіти в організації освітнього
процесу, а саме оновлення змісту, форм і методів дошкільного
виховання відповідно до вікових особливостей дітей та
удосконалення навчально-виховного
процесу з урахуванням
особистісних якостей, стану здоров’я, природних задатків
вихованців;
2.3. Проаналізувати наявність контингенту дітей із особливими
потребами та своєчасно передбачити зміни у мережі інклюзивних
груп і спеціальних дошкільних навчальних закладів;
2.4. Здійснити моніторинг забезпечення безперешкодного доступу
дітей з інвалідністю до будівель і приміщень ДНЗ.
3. Головам об’єднаних територіальних громад та сільських рад району
спільно з управлінням освіти райдержадміністрації:
3.1. Забезпечувати збільшення охоплення дітей дошкільного віку
дошкільною освітою з урахуванням реальних потреб і
можливостей.
3.2. Вживати заходи щодо подальшого зміцнення навчальноматеріальної бази.
3.3. Обладнати заклади дошкільної освіти необхідною комп’ютерною
та мультимедійною технікою.
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4. Керівникам закладів дошкільної освіти та навчально-виховних
комплексів:
4.1. Забезпечення планування, організацію та проведення освітнього
процесу з дітьми дошкільного віку здійснювати відповідно до
вимог Базового компонента дошкільної освіти України та чинних
програм.
4.2. Створювати сприятливі умов для збереження фізичного, психічного
і духовного здоров'я дітей.
4.3. Удосконалювати форми роботи по забезпеченню наступності у
підготовці дітей до школи.
5. Заступнику голови райдержадміністрації І.Лопуляку та начальнику
управління освіти райдержадміністрації В.Барарюку вивчити питання
щодо оптимізації закладів освіти с. Йорданешти та про виконання
якого проінформувати на наступному засіданні колегії.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
голови райдержадміністрації І.Лопуляка.

Голова колегії

Г. Придій

Секретар колегії

В. Безверхня

