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2. Про

формування мережi дошкiльних, загальноосвiтнiх та
позашкiльних навчальних закладiв на 20l5l20tб навчальний piK.
Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про ocBiry>>, <Про заг€rльну середню
ocBiTy>>, <Про дошкiльну ocBiry>>, <Про позашкiльну ocBiTy>, постанов
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27.08.2010 J\b778 <Про затвердження
Положення про загаllьноосвiтнiй навч€lльний заклад), вiд |2.04.2000 }Ф 646
<Про затвердження Iнотрукцii з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного BiKy>>,
наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 06.05.2001 JS З65 <Про
прийом до 1 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв>>, вiд 20.02.2002 Jф
|28 <Про затвердження нормативiв наповнюваностi груп дошкiльних
навчапьних закладiв (ясел-садкiв) компенсуючого типу, груп подовженого
дня), з метою формування оптимальноТ мережi дошкiльних, зага"[ьноосвiтнiх,
позашкiльних навч€Lпьних закладiв у 20|5l20tб навч€lльному роцi колегiя

Барвiнкiвськоi районноТ державноi адмiнiстрацii вважае за необхiдне

:

1.Начальнику вiддiлу освiти Барвiнкiвськоi райдержадмiнiстрацii

Коптевiй Н.о.:

1.1. Постiйно сприяти роботi, спрямованiй на збiльшення показникiв
охоплення дiтей рiзними формами дошкiльноi освiти та стовiдсоткове

охопленЕя обов'язковою дошкiльною освiтою дiтей 5-рiчного BiKy.
1.2. Забезпечити реалiзацiю регiональноi дорожньоi карти щодо проекту
оптимiзацii мережi бюджетних установ, якi фiнансуються за рахунок коштiв
державного i мiсцевого бюджетiв на2015 piK.
1.3. Забезпечити вжиття заходiв щодо максим€tльноi наповнюваностi класiв
вiдповiдно до нормативних вимог.
1 .4. Забезпечити збереження мережi позашкiльних навч€шьних
закладiв.
1.5. Взяти пiд контроль стан проведення робiт з пiдготовки навчutпьних
закладiв до роботи в осiнньо-зимовий перiод 20t5-20|6 poKiB.
1.6. Затвердити до 15 вересня 201-5 року мережу навч€Lпьних закJIадiв на
2015120|6 навчальний piK станом на 05.09.2015.
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2.

Рекомендувати головному спецiалriсту

вiддiлу

,Щержавного

санiтарного епiдемiологiчного нагляду Iзюмського мiжрайонного управлiння
Головного управлiння,.Щержепiдемсrryжби у Харкiвськiйобластi (Самелюку
А.В.):
2.1. Здiйснювати контроль за охороною здоров'я та якiстю харчування
ylHiB (вихованцiв) навч€lльних закладiв.
2.2. .Щопускати ло роботи в навч€lJIьних закладах освiти району
педагогiчних працiвникiв та допомiжний персон€tл тiльки пiсля проходження
обов'язкових медичнихо глядiв
2.З. Взяти на контроль дотримання санiтарних норм утримання та
органiзацiТ харчування пiд час функцiонування навчапьних закJIадiв району.

3. Рекомендувати головному лiкарю КЗОЗ <<Центр первинноi медикоcaHiTapHoT допомоги Барвiнкiвського району>> (Василь€ву B.I.) забезпечити
безоплатний медичним оглядом учнiв (вихованцiв) навч€Lпьних закладiв.
Здiйснювати монiторинг i корекцiю стану здоров'я, проведення лiкувальнопрофiлактичних заходiв у навч€tльних

закJIад€ж.

4. Начальнику Барвiнкiвського районного сектору Головного управлiння
,ЩержавноТ служби надзвичайних сиryацiй УкраiЪи у Харкiвськiй областi
пiдполковнику служби цивiльного захисту (В.О. Тюльпi) вжити заходiв щодо
забезпечення виконання вимог законодавства УкраiЪи з питанъ пожежноТ
безпеки на пiдпорядкованих об'ектах.
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