
Протокол № 9  

селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади 

 від 18.10.2022 року                                                              

  Порядок денний 

1. Організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти 

Лебединської міської територіальної громади.  

                                                                                       (Доп. Тетяна Гримайло) 

2. Про організацію та проведення учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2022-2023 навчальному році.  

                                                                            (Доп. Вікторія Нечипоренко) 

3. Про початок опалювального періоду у закладах освіти Лебединської 

міської територіальної громади.                                                                                                          

         (Доп. Олексій Підопригора) 

4. Облаштування укриттів у закладах освіти. 

            (Доп. Сергій Яненко) 

 

1. Організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти   

Лебединської міської територіальної громади. 

По першому питанню слухали начальника Управління освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Гримайло Т.О., яка 

довела до відома присутніх що до 21.10.2022 року у всіх закладах освіти 

форма навчання - дистанційна, а з 22.10.2022 по 30.10.2022 діти ідуть на 

шкільні осінні канікули. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Керівникам закладів освіти громади: 

1.1. Здійснювати постійний контроль щодо організації освітнього 

процесу у підпорядкованому закладі.  

1.2. Тримати постійний зв’язок із батьками дітей під час осінніх 

канікул. 

2. Про організацію та проведення учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2022-2023 навчальному році. 

По другому питанню слухали провідного спеціаліста Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Нечипоренко В.А. 

Вона довела до відома присутніх, що учнівські олімпіади у 2022-2023 

навчальному році проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 



науки України від 22.09.2011 № 1099 (зі змінами), наказу Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.10.2022 року 

№ 241-ОД, наказу управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Лебединської міської ради від 07.10.2022 № 101-ОД «Про затвердження 

Положення про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових дисциплін у закладах загальної середньої освіти Лебединської 

міської територіальної громади» (виступ додається).       

УХВАЛИЛИ: 

1. Спеціалісту Нечипоренко В.А.:  

1.1. Здійснювати постійний моніторинг щодо проведення учнівських 

олімпіад у закладах загальної середньої освіти. 

1.2. Надати пропозиції щодо організації II етапу учнівських олімпіад 

у закладах загальної середньої освіти громади та звіти до 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Забезпечити проведення I та II етапів учнівських олімпіад у 

підпорядкованих закладах. 

2.2. Надати звіти до УОМС про проведення I етапу та заявку на 

участь у II етапі учнівських олімпіад. 

3. Про початок опалювального періоду у закладах освіти Лебединської 

міської територіальної громади. 

По третьому питанню слухали техніка-теплотехніка Управління освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Підопригору О.С. 

Він ознайомив присутніх із рішенням виконавчого комітету 

Лебединської міської ради від 17.10.2022 р. № 206 «Про початок 

опалювального періоду 2022-2023 р. на території Лебединської міської 

територіальної громади» та наказу ЛУОМС від 18.10.2022 р. №106-ОД 

(виступ додається).       

УХВАЛИЛИ: 

   1. Керівникам закладів освіти: 

          1.1. Розробити відповідні накази по закладах про початок 

опалювального періоду 2022-2023 р. 

1.2. Один раз на місяць робити обстеження теплового господарства, 

його роботи, технічного стану, ведення відповідної документації із записом в 

оперативному журналі ТП. 

1.3. Розмістити у приміщеннях де відбувається освітній процес, таблиці 

(витяг із санітарних правил і норм) – періодичність і час наскрізних 

провітрювань в залежності від температури зовнішнього навколишнього 

середовища, із зазначенням відповідальної особи по дотриманню цих вимог. 



1.4. З початком опалювального періоду, прийняттям на роботу 

(стосується закладів ТМ яких знаходяться на автономному опаленні) 

машиністів-кочегарів, кочегарів, опалювачів та початком виробничого 

процесу, в закладах повинні бути розроблені,  затверджені і бути в наявності 

графіки протиаварійних тренувань (дата затвердження – серпень місяць 2022 

р.; перелік питань (занять) – аналогічний за 2021р.). 

1.5. Тренування і записи в журналах протиаварійних тренувань у 

відповідності до розроблених графіків робити вчасно, в робочому порядку. 

         2.  Відповідальним особам за ТГ: 

          2.1. Зробити записи в оперативних журналах (в колонці про виконання 

робіт за наказами, нарядами і розпорядженнями) про початок опалювального 

періоду (вказавши відповідний наказ по закладу), про розпалювання котлів 

(заклади, топкові яких працюють на твердому паливі та на природньому газу) 

та про відкриття ввідних засувок на межі розподілу (заклади, теплові мережі 

яких працюють на централізованому опаленні). 

2.2. На протязі всього опалювального періоду постійно контролювати 

роботу ТМ, топкових, внутрішньобудинкових теплових систем, теплових 

пунктів, комерційних вузлів обліку теплової енергії, природнього газу та 

вести документацію, відповідно до ПТЕТУ і М. 

2.3. (стосується закладів ТМ яких знаходяться на автономному 

опаленні) із 19.10.2022 р. надавати інформацію щодо температурного режиму 

(мінімальна\максимальна температура) у опалювальних приміщеннях 

закладів з 8.15 до 09.00 год. в WhatsApp, в чаті групи «Т та ГГ ЛУОМС». 

2.4 (стосується закладів ТМ яких знаходяться на централізованому 

опаленні) із 19.10.2022 р. надавати інформацію щодо температурного режиму 

(мінімальна\максимальна температура) у опалювальних приміщеннях 

закладів з 8.15 до 09.00 год. (на електронну пошту ЛУОМС). 

 

4. Облаштування укриттів у закладах освіти. 

По четвертому питанню слухали інженера з охорони праці Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Яненка С.П., який довів до відома присутніх основні вимоги до 

облаштування укриттів (виступ додається).       

УХВАЛИЛИ: 

1. Керівникам закладів освіти привести у відповідність таблички 

укриттів. 

2. Обладнати зони для учнів різних вікових категорій. 

          3. Виносні туалети обладнати огородженням. 

 

 

 Начальник                                                                Тетяна ГРИМАЙЛО 


