
ПЕРЕЛІК
основних заходів, які будуть проводитися 
з 13 по 19 березня 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  
13.03.2017
Про стан організації харчування дітей у загальноосвітніх закладах.

ВОМС 

Головний спеціаліст Демиденко С.М.

Про розроблення проекту програми оздоровлення 2017 року

ВОМС

Спеціаліст Шульга Я.В.

Про завершення опалювального сезону у начальних закладах району. 

ВОМС 

Начальник  Дмитрушко Л.М., інженер Цьома О.Д. 
Розгляд питань на колегії РДА, апаратній нараді при голові  РДА, сесії РР  






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 Закону України «Про загальну середню освіту»  
13.03-19.03.2017
Здійснення контролю за виконанням актів органів законодавчої та виконавчої влади. 

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
13.03-19.03.2017
Здійснення обліку дітей, що переміщаються з тимчасово окупованих територій. 

ВОМС

Начальник  Дмитрушко Л.М.
13.03-19.03.2017
Контроль за проходженням опалювального сезону. (За необхідності з виїздами до навчальних закладів).

ВОМС

Начальник Дмитрушко Л.М., завідувач гг Береза О.О., інженер Цьома О.Д.
13.03-19.03.2017
Здійснення контролю за організацією харчування, медичного обслуговування та підвезення учнів. 

ВОМС 

Начальник  Дмитрушко Л.М., головний спеціаліст Демиденко С.М.
Прийом громадян
Згідно графіка
Прийом громадян з особистих питань.

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М., головний спеціаліст Демиденко С.М., головний бухгалтер Троценко Л.О., завідуюча РМК Шапран Ю.О., юрисконсульт Ваглай В.М.
Управлінсько-методична робота 
13.03-19.03.2017
Атестація керівників ЗНЗ району: вивчення професійної діяльності.

ЗНЗ

Методисти РМК
13.03-19.03.2017
Надання методичної допомоги Байрацькому НВК в плані підготовки до проведення атестаційної експертизи закладу.

Байрацький НВК

Завідуюча РМК Шапран Ю.О 
15.03.2017
Засідання атестаційної комісії щодо визначення відповідності освітніх послуг, що надаються Саївським НВК. 

ВОМС

Начальник Дмитрушко Л.М.
16.03.2017
Методичне об’єднання та семінар практикум вчителів історії та суспільних дисциплін.

Липоводолинська СШ

Завідуюча РМК Шапран Ю.О.
Виїзні форми роботи
14.03.2017
Реалізація заходів щодо впровадження реформ в освітній галузі (оптимізація, створення філій) в Байрацькому, Яганівському та Яснопільщанському НВК. Стан ведення книг (журналів) обліку та видачі документів про освіту, проходження опалювального періоду, впровадження заходів з економії енергоресурсів  в Байрацькому, Яганівському та Яснопільщанському НВК. 

Байрацький, Яганівський, Яснопільщанський НВК

Начальник  Дмитрушко Л.М., головний спеціаліст Демиденко С.М.
Громадсько-політичні та культурно-масові заходи

Не планується.




В переліку основних заходів можливі зміни.



