
Рішення
колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

ВІД 1О червня 2015 року N23/1-2015

Про оптимізацію мережі дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту Фіданян О.Г., начальника управління професійної освіти Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту Кучинського М.С. та виступаючих

колепя ухвалює:

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Фіданян о.г. та
начальника управління професійної освіти Кучинського М.С. ВЗЯТИдо відома.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Ініціювати перед Київською міською радою питання прийняття рішення про надання. . . ...переваг при зарахуванні до ДОШКІЛЬНИХнавчальних закладів ДІТЯМ,ЯКІ проживають у
мікрорайонах їх розташування; дітям, брат (сестра) яких вже виховуються 'в обраному. ... .. .ДОШКІльномунавчальному закладі; ДІТЯМпраЦІВНИКІВДОШКІЛЬНИХнавчальних закладів.

До о 1вересня 2015 року

2.2. ВЙВЧИТИ стан готовності вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів м. Києва для формування нової системи
професійної освіти

Термін: грудень 2016 року

З. Управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:

3.1. Сприяти реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні
комплекси з метою відкриття в них підрозділів дошкільної освіти. ,,'

До 01 вересні2015 року

3.2. Розробити перспективні плани відновлення роботи груп у ДОШКІЛЬНИХнавчальних
закладах, які використовуються не за призначенням щодо Їх повернення у мережу
ДІЮЧИХгруп.

До О 1 вересня 2015 року

3.3. Сприяти переведенню класів шкіл з приміщень дошкільних навчальних закладів до.. . . .ПРИМІщеньІНШИХзагальноосвпніх навчальних закладів.
До 01 вересня 2015 року

3.4. При комплектуванні мережі гуртків позашкільних навчальних закладах враховувати
профіль навчального закладу та не допускати зменшення кількості гуртків профільного
напряму.

До 15 вересня 2015 року



З.5. Сприяти використанню приміщень загальноосвітніх навчальних закладів вільних у
. другій половині дня для занять гуртковою роботою.

До 15 вересня 2015 року

З.6. Активізувати співпрацю з органами батьківського самоврядування з різних напрямів
освітньої діяльності.

Постійно

З.7. Здійснювати контроль за неухильним виконанням керівниками навчальних закладів
вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки під час проведення
ремонтних робіт у навчальних закладах та під час пожежно-небезпечного періоду.

До 01 вересня 2015 року

4. Управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та керівникам. . .загальноосвпніх навчальних закладів:

4.1. Розробити план заходів та розпочати роботу щодо приведення у відповідність до
заявленого статусу діяльність ліцеїв та гімназій міста Києва.

До 15 серпня 2015 року

4.2. Здійснити заходи щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які
проживають на території району. Не допускати проведення неправомірного конкурсного
приймання учнів до загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва.

Постійно

4.З. Здійснювати заходи щодо оптимізації мережі загальноосвпніх навчальних закладів
забезпечивши ефективне та раціональне використання приміщень, територій навчальних
закладів та бюджетних коштів. Подати перспективні плани таких заходів.

Постійно

5 . Управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, Центру науково-
освітніх інновацій та моніторингу, Київському університету імені Бориса Грінченка
проаналізувати ефективність надання ОСВІТНІХпослуг з профільних ДИСЦИПЛІн
спеціалізованими школами, ліцеями та гімназіями упродовж останніх 5-ти років та за
результатами моніторингу прийняти відповідні управлінські рішення.

Жовтень-листопад 2015 року

6. Центру науково-освітніх інновацій та МОНІТорингу інформувати управління освіти
районних в місті Києві державних адмтністраши про результати учасп навчальних
закладів у дослідженнях ЦНОІМ та ЗНО.

Постійно

Секретар колегії

О. ФіданянГолова колегії

Л. Клименко


