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31.10.2017 № 01-06/1496                                      
                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови    
Липоводолинської РДА
 ___________ В.М.Грицай
 
ПЕРЕЛІК
основних заходів, які будуть проводитися 
з 06 по 12 листопада 2017 року відділом освіти, молоді та спорту Липоводолинської РДА

Засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Не планується.




Апаратна  нарада при начальнику відділу освіти, молоді та спорту  

По мірі необхідності.




Розгляд питань на колегії РДА, апаратній нараді при голові  РДА, сесії РР  
10.11.2017
Про внесення змін до Статуту Комунального закладу Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради Сумської області. Про прийняття майна до спільної власності сіл та селища Липоводолинського району.

Зал засідань РДА (сесія РР)

Головний спеціаліст Демиденко С.М.
Нарада при начальнику відділу освіти, молоді та спорту  
з керівниками навчальних  закладів

Не планується.




Наради керівників ДНЗ, заступників директорів ЗНЗ, виробничі наради 

Не планується.




Організаційна  діяльність відділу освіти, молоді та спорту зі створення умов для  виконання ЗУ «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про оздоровлення та відпочинок»  
06.11-12.11.2017
Здійснення контролю за виконанням актів органів влади. 

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
06.11-12.11.2017
Облік дітей, що переміщаються з тимчасово окупованих територій та дітей, ромських національних меншин. 

ВОМС 

Головний спеціаліст Демиденко С.М.
06.11-12.11.2017
Контроль за проходженням опалювального сезону в закладах загальної середньої освіти 2017/2018 навчального року, дотриманням температурного режиму.

ВОМС, ЗЗСО 

Головний спеціаліст Демиденко С.М., інженер Цьома О.Д.
06.11-12.11.2017
Розгляд звернень громадян

ВОМС 

Головний спеціаліст Демиденко С.М., юрисконсульт Худолій М.О.
06.11-12.11.2017
Контроль за організованим підвезенням, харчуванням, медичним забезпеченням дітей та учнівської молоді

ВОМС 

Головний спеціаліст Демиденко С.М.
06.11-12.11.2017
Реалізація районних програм: «Програма економічного і соціального розвитку  Липоводолинського району на 2017 рік. Пріоритет 2.5.Освіта», «Районна комплексна програма «Освіта Липоводолинщини у 2017-2018 роках», «Районна цільова комплексна програма «Молодь Липоводолинщини» на 2016-2020 роки», «Програма  розвитку футболу в Липоводолинському районі на 2015-2019 роки», «Районна комплексна «Програма розвитку фізичної культури і спорту в Липоводолинському районі на 2013-2017 роки».

ВОМС, ЗНЗ 

Головний спеціаліст Демиденко С.М., спеціаліст Шульга Я.В.
06.11-12.11.2017
Реалізація заходів з впровадження в освітніх закладах району Концепції нової української школи

ВОМС 

Головний спеціаліст Демиденко С.М.,
Прийом громадян
Згідно графіка
Прийом громадян з особистих питань.

ВОМС 

Працівники відділу
Управлінсько-методична робота
08.11.2017
Відбірковий етап районного турніру для творчо-обдарованих учнів 9-х класів «Інтелектуал 2018»

КЗ Липоводолинська СШ І-ІІІ ст.

Методист Козюра Р.В.
09.11.2017
Семінар-практикум вчителів суспільних предметів.

ВОМС (РМК)

Методист Хижняк О.М.
10.11.2017
Психолого-педагогічний колоквіум для вчителів 2-х класів та практичних психологів.

ВОМВ (РМК)

Методист Ноздра В.Д.
10.11.2017
Інструктивно-методична нарада з питань впровадження проекту «Вчимося жити разом» в початкових класах.

ВОМС (РМК)

Методист Ноздра В.Д.
06.11.2017 (до 15 листопада)
І районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» (заочний етап). 

ВОМС (РМК)


11.11-12.11.2017
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (11.11.2017 – інформаційні технології, 12.11.2017 – англійська мова)  

КЗ Липоводолинська СШ І-ІІІ ст.

Зав. РМК Шапран Ю.О., методист Мороз Л.В.
Листопад-грудень 
І етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у закладах дошкільної освіти району.

ВОМС

Методист Смітія Н.В.
06.11-12.11.2017
Надання практично-методичної допомоги керівникам та педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в рамках реалізації Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа».

ВОМС

Керівники структурних підрозділів ВОМС, методисти РМК
Виїзні форми роботи

Не планується.




Громадсько-політичні та культурно-масові заходи
09.11.2017
Заходи з нагоди Дня української писемності та мови

ЗЗСО

Керівники
В переліку основних заходів можливі зміни, уточнення.
Начальник                                                                    Л.М.Дмитрушко

