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Закарпатський машинобудівний
технікум
Директорам закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Про підготовку документації закладів
професійної (професійно-технічної) освіти
для організованого початку
2018/2019 навчального року
Департамент освіти і науки облдержадміністрації звертає увагу на
необхідність забезпечення в повному обсязі виконання вимог наказу
департаменту
29.05.2018
року
№
147
„Про
підготовку
до
2018/2019 навчального року”.
З метою належної організації навчально-виробничого процесу у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти області у 2018/2019 навчальному
році з урахуванням вимог Закону України „Про освіту” від 5 вересня 2017 року
просимо до 5 вересня поточного року подати для вивчення департаменту освіти
і науки облдержадміністрації копії таких документів (проектів документів):
акт про підготовку закладу освіти до нового навчального року;
план роботи закладу освіти на 2018/2019 н. р.;
робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників з
професій; навчальні плани підготовки молодших спеціалістів за
спеціальностями;
тарифікаційний список педагогічних працівників; тарифікаційний список
керівників гуртків;
штатний розпис закладу освіти (із урахуванням змін контингенту за
станом на 1 вересня 2018 року);
розподіл педагогічного навантаження;
інформацію про кількість та наповнюваність груп, поділ на підгрупи;
розгорнутий список педагогічних працівників із зазначенням годин
педагогічного навантаження, проходження курсової перепідготовки й атестації
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та всіх навчальних предметів, які вони будуть викладати; список усіх інших
працівників із зазначенням їх посад та відповідних ставок;
режим роботи закладу освіти.
Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу першого пункту 20 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами) „Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ” під час визначення обсягів
видатків бюджету та/або надання кредитів з бюджету розпорядників нижчого
рівня головні розпорядники повинні враховувати об’єктивну потребу в коштах
кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів,
які встановлюються для установ, обсягу виконаної роботи, штатної
чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської
заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо
скорочення витрат у плановому періоді.
Враховуючи зазначене, рекомендуємо перед затвердженням штатних
розписів узгодити контрольні показники з відповідними структурними
підрозділами департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Додатково звертаємо увагу на персональну відповідальність керівника
закладу освіти за якісне оформлення усіх передбачених чинним законодавством
документів для належного початку 2018/2019 навчального року.
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