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ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
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24.10.2017 № 01-06/1461                                      
                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови    
Липоводолинської РДА
 ___________ В.М.Грицай
 
ПЕРЕЛІК
основних заходів, які будуть проводитися 
з 30 жовтня по 05 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  
30.10.2017

Про хід атестації педагогічних працівників закладів освіти району              

ВОМС

Методист Авраменко Ж.М.
Розгляд питань на колегії РДА, апаратній нараді при голові  РДА, сесії РР  

Не планується.




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»  
30.10-05.11.2017
Здійснення контролю за виконанням актів органів влади. 

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
30.10-05.11.2017
Облік дітей, що переміщаються з тимчасово окупованих територій та дітей, ромських національних меншин. 

ВОМС 

Головний спеціаліст Демиденко С.М.
30.10-05.11.2017
Контроль за проходженням опалювального сезону в закладах загальної середньої освіти2017/2018 навчального року.

ВОМС, ЗНЗ 

Начальник Дмитрушко Л.М.
30.10-05.11.2017
Розгляд звернень громадян

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
30.10-05.11.2017
Контроль за організованим підвезенням, харчуванням, медичним забезпеченням дітей та учнівської молоді

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
30.10-05.11.2017
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 

Начальник  Дмитрушко Л.М., головний спеціаліст Демиденко С.М., спеціаліст Шульга Я.В.
30.10-05.11.2017
Реалізація заходів з впровадження в освітніх закладах району Концепції нової української школи

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
Прийом громадян
Згідно графіка
Прийом громадян з особистих питань.

ВОМС 

Начальник  Дмитрушко Л.М., працівники відділу
Управлінсько-методична робота
31.10.2017
Участь у нараді щодо функціонування опорних шкіл.

ДОН

Начальник  Дмитрушко Л.М.
01.11.2017
Методичний порадник «Психологічний супровід розвитку дитини в умовах дошкільного навчального закладу».

ДНЗ «Берізка», ДНЗ «Веселка»

Методист Ноздра В.Д.
02.11.2017
Профорієнтаційна робота зі старшокласниками закладів загальної середньої освіти району

КЗ Липоводолинська СШ І-ІІІ ст.

Головний спеціаліст Демиденко С.М.
30.10-05.11.2017 (до 15 листопада)
І районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» (заочний етап). 

ВОМС (РМК)

Зав. РМК Шапран Ю.О.
04.11-05.11.2017
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (04.11.2017 - українська мова та література, 05.11.2017 – фізика)  

ВОМС

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.
30.10-05.11.2017
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
03.11.2017
Контроль за станом реалізації заходів щодо капітального ремонту покрівлі Семенівської ЗОШ I-III ст. 
Контроль за станом проходження опалювального сезону та роботи топкової на альтернативних джерелах опалення в Берестівській ЗОШ І-ІІ ст.
Контроль за створенням безпечних умов навчання та виховання в Панасівській ЗОШ І-ІІ ст. 

Панасівська  ЗОШ І-ІІ ст.,Семенівська, Берестівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Начальник  Дмитрушко Л.М.,
Громадсько-політичні та культурно-масові заходи
31.10.2017
Районний краєзнавча конференція «У світі краєзнавчих відкриттів»

РБДЮ

Директор Булгакова С.В.
В переліку основних заходів можливі зміни, уточнення.
Начальник                                                                    Л.М.Дмитрушко

