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1. Про трансформацію закладів загальної середньої освіти : 
- «Перспективний план трансформації ЗЗСО Шевченківського 
району міста Києва у 2020-2024роках» 
- матеріали Колегії Департаменту освіти і науки виконавчого 
органу Київради (КМДА) від 27.01.2021 року. 
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2. Обговорення професійного стандарту «Вчитель початкових 
класів ЗЗСО», «Вчитель закладу ЗЗСО», «Вчитель з початкової 
освіти ( з дипломом молодшого спеціаліста): 

- наказ Мінекономіки від 23.12.2020р. № 2736 «Про 
затвердження професійного стандарту за професіями 
«Вчитель початкових класів ЗЗСО», «Вчитель з початкової 
освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» 

Олена 
ПЕТРС )ВА 

3. Про вибір підручників для учнів 4 та 8 класів ЗЗСО : 

-лист МОНвід 30.12.2020р. № 1/9-716 «Щодо забезпечення 
виконання наказів МОНвід 24.09.2020№ 1184 та від 24.09.2020 
№1174». 

Олена 
ПЕТРС )ВА 

4. Про роботу закладів загальної середньої освіти в програмному 
продукті «Електронний класний журнал»: 
- результати моніторингу стану запровадження «Електронного 
класного журналу» в 1-4 класах закпадів загальної середньої 
освіти; 
- з досвіду роботи адміністрації ЗЗСО №139 Шевченківського 
району міста Києва. 
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5. Про порядок здійснення медичного обслуговування учнів 
закладів загальної середньої освіти: 
- постанова КМУ від 20.01.2021 № 31 «Про затвердження 
порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів 
загальної середньої освіти». 

Олена 
ХОМЕ ТКО 

6. Про облік дітей та здобувачів освіти в ззсо Шевченківського 
району та результати моніторингу руху здобувачів освіти в І 
семестрі 2020-202 Ін.р.: 
-розпорядження РДА від 31.12.2020 № 702 «Про закріплення за 
закладами середньої освіти Шевченківського району міста 
Києва територій обслуговування у 2021-2022 навчальному році». 

Андрій РЕСЛЕР 

7. Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х, 5-х та 
10-х класів: 
- наказ МОН України від 16ю04.2018 № 367 «Про затвердження 
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти»; 
- наказ МОН України від 08.05.2019 № 621 «Про внесення змін 
до наказу МОН України від 29 травня 2019 року № 555/33526»; 
-постанова КМУ від 19.09.2018 року № 806 «Про внесення змін 
до постанови КМУ від 13.09.2017 № 684». 

Тетяна 
ПОПО ЗА 

Різне: 

- про участь ЗЗСО у фестивалі стартапів « СЬА88 ідея- 2021» 
(наказ ДОН від 11.01.2021р. №3); 

- про участь у XX Всеукраїнському конкурсі учнівської 
творчості в номінаціях «література» , «Історія України і 
державотворення» (наказ ДОН від 20.01.2021 р. №9); 

- про внесення змін до наказу УО про зміни у складі 
атестаційної комісії УО; 

- про прозорість та відкритість закладів освіти; 
- про організацію харчування здобувачів освіти. 

Олена 
ПЕТРС 

Тетяна 
ПОПО 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Відділу загальної середньої освіти (І .МУЦЕНКО): 
1.1. Узагальнити до 15.02.21 року пропозиції керівників ЗЗСО райс 

«Підготовчого етапу проекту змін в освітній галузі Шевчен 
району міста Києва». 

2. Відділу інноваційного розвитку та моніторингу якості освіти (О.П< 
2.1. Забезпечити методичний супровід впровадження в освітню д 

ЗЗСО професійних стандартів: «Вчитель початкових класів 
загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної 
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освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом мо 
спеціаліста)». 

2.2. Узагальнити результати вибору підручників ЗЗСО району та інфс 
Департамент освіти і науки у визначені терміни. 

2.3. Підготувати та оприлюднити на сайті РУО наказ про участь 
освіти у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

3.1. 

3.2. 

3 . 3 . 

мережі закладу та кон 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 
3.12. 

3.13. 

Здійснити самоаналіз (моніторинг) 
здобувачів освіти з 2018 по 2024 рік. 
Надати до 08.02.2021 р. пропозиції щодо «Підготовчого етапу 
змін в освітній галузі Шевченківського району міста Києва». 
Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед > 
освітнього процесу та мешканців мікрорайонів про зміни в зако 
України щодо реформування повної загальної середньої освіти, 
її здобуття та рівнів освітньої діяльності ЗЗСО. 
Забезпечити учням можливість продовжити здобуття повної 
середньої освіти на відповідному рівні при реорганізації закладів 
Забезпечити впровадження в освітню діяльність професійних ст 
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 
«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з п 
освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». 
Опрацювати інструктивно-методичні матеріали для здійсненн 
підручників для 4-х та 8-х класів (лист МОН України від З 
№ 1/9-716 та лист ДОН від 12.01.2021 № 063-137). Оприлю|і 
сайтах закладів освіти результати вибору проектів підручників. 
Здійснити до 10.02.2021р. моніторинг ведення електронних 
журналів вчителями початкової школи. Вивчити готовність 
освіти до впровадження електронних класних журналів в 5-х-11 
та інформувати відділ загальної середньої освіти. 
Надати до 15.02.2021р. інформацію (Хоменко О.О., е1епа83_2І 
про забезпечення посадами медичних працівників згідно з фор 
надаються. 

Забезпечити виконання постанови КМУ від 20.01.2021 № 
затвердження порядку здійснення медичного обслуговування 
загальної середньої освіти». 
Надати до 15.02.2021р. інформацію (Хоменко О.О., «Хм 
потребу в шкільній документації нба 2021-2022н.р. 
Забезпечити щоденний контроль за станом харчування здобувач 
Посилити контроль щодо обліку здобувачів освіти та відвідува 
навчальних занять. Провести самоаналіз до 15.02.2021р. 
здобувачів освіти в І семестрі 2020-202 Ін.р. у розрізі класів. 
Здійснити організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х клІ. 
2022н.р. оприлюднити на сайтах закладів освіти розпорядження 
31.12.2020 № 702 «Про закріплення за закладами загальної 
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освіти Шевченківського району міста Києва територій обслуговування у 
2021 -2022 навчальному році». 

3.14. Надати до 10.02.2021р. відділу інноваційного розвитку та моніторингу 
якості освіти (Мурзіна С.В.) інформацію про участь у фестивалі стартапів 
«ОЬА88 ідея-2021". 

3.15. Взяти участь до 29.01.2021р. у І етапі Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості (з врахуванням епідеміологічної ситуації). 

3.16. Забезпечити прозорість та відкритість закладів освіти. 


