
                                                                                   Додаток  
       до рішення Софіївської  селищної ради  
       від 30.06.2021 № 796-10/VIII 

  

ПЛАН  
заходів щодо подальшого функціонування закладів загальної середньої 

освіти Софіївської селищної ради   
на 2021–2022 роки 

 

№ 
з/п 

Назва закладу освіти Заходи 
Термін 

виконання 

1. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» типів закладів загальної середньої освіти шляхом створення ліцеїв 

1.1. Комунальний заклад 
«Софіївська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Софіївської 
селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської 
області 

Зміна типу закладу освіти 

Зміна найменування на Софіївський 
ліцей Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області  

До 
01.09.2021 

року  

1.2. Софіївська філія 
комунального закладу 
"Софіївська опорна 
загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів" Софіївської 
селищної ради  
Софіївського району 
Дніпропетровської області 

Зміна типу закладу освіти 

Зміна найменування на Софіївська 
початкова школа Софіївського 

ліцею Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області 

До 
01.09.2021 

року 

1.3. Запорізька філія 
комунального закладу 
"Софіївська опорна 
загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів" Софіївської 
селищної ради  
Софіївського району 
Дніпропетровської області 

Зміна типу закладу освіти 

Зміна найменування на Запорізька 
гімназія Софіївського ліцею 

Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області 

До 
01.09.2021 

року 

1.4. Любимівська філія 
комунального закладу 
"Софіївська опорна 
загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів" Софіївської 
селищної ради  

Припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи – 

Любимівської філії комунального 
закладу «Софіївська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Софіївської селищної 

До 
01.09.2021 

року 



Софіївського району 
Дніпропетровської області 

ради Софіївського району 
Дніпропетровської області  

Організація підвезення учнів до 
Софіївського ліцею Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області та Софіївської початкової 
школи Софіївського ліцею 

Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області  

Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

1.5. Комунальний заклад 
«Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів»  Софіївської 
селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської 
області 

Зміна типу закладу освіти 

Зміна найменування на 
Миколаївський ліцей Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області  

До 
01.09.2022 

року 

2. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» типів закладів загальної середньої освіти шляхом створення гімназій 

2.1. 

Комунальний заклад 
«Вишнева загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської області 

Перепрофілювання закладу освіти 

Зміна найменування на Вишнева 
гімназія Софіївської селищної ради   
Дніпропетровської області 
 Організація підвезення учнів до 
Софіївського ліцею Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області 
Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

 

До 
01.09.2021 

року 

2.2. Комунальний заклад 
«Новоюлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Софіївської 
селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської 
області 

І етап 

Припинення формування 10-х 
класів 

Організація підвезення учнів до 
Софіївського ліцею Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області 

До 
01.09.2021 

року 



Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

 

ІІ етап 

Перепрофілювання закладу освіти 

Зміна найменування на 
Новоюлівська гімназія Софіївської 
селищної ради   Дніпропетровської 
області 
Організація підвезення учнів до 
Софіївського ліцею Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області 
Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

 

До 
01.09.2022 

року 

2.3. Комунальний заклад 
«Кам'янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Софіївської 
селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської 
області 

І етап 

Припинення формування 10-х 
класів 

Організація підвезення учнів до 
Софіївського ліцею Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області 
Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

До 
01.09.2021 

року 

  ІІ етап 

Перепрофілювання закладу освіти 

Зміна найменування на Кам’янська 
гімназія Софіївської селищної ради   
Дніпропетровської області 
Організація підвезення учнів до 
Софіївського ліцею Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області 
Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

До 
01.09.2022 

року 

3.Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» типів закладів загальної середньої освіти шляхом створення початкових 

шкіл 



3.1. 

Комунальний заклад 
«Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів»  Софіївської 
селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської 
області 

Перепрофілювання закладу освіти 

Зміна найменування на 

Володимирівська початкова школа 
Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області  

Організація підвезення учнів до 
Миколаївського ліцею Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської 
області  

Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

До 
01.09.2022 

року 

4. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» типів закладів загальної середньої освіти шляхом реорганізації   

4.1. Комунальний заклад 
«Софіївська вечірня школа» 
Софіївської селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської області 

Приєднання до Миколаївського 
ліцею Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області 
Приведення штатного розпису   у 
відповідність  до нормативних 
документів 

Працевлаштування працівників 

До 
01.09.2022 

року 

 

Секретар селищної ради                                                                          Л.НАЗАРЕНКО 

 

 


