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ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІCТРАЦІЯ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

смт Липова Долина, вул. Полтавська, 25, 42500, тел.: (05452) 5-17-72,  факс: 5-10-67
E-mail: HYPERLINK "https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a02147782@mail.gov.ua" \t "_blank" 02147782@mail.gov.ua,  Код ЄДРПОУ 02147782
 

07.11.2017 № 01-06/1548                                      
                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови    
Липоводолинської РДА
 ___________ В.М.Грицай
 
ПЕРЕЛІК
основних заходів, які будуть проводитися 
з 13 по 19 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  
13.11.2017
Про  використання  годин  варіативної  складової робочих навчальних планів у 2017-2018 навчальному році.

ВОМС

Начальник Дмитрушко Л.М.

Про мережу профільних і допрофільних класів загальноосвітніх навчальних закладів району та контингент учнів у них у 2017-2018 навчальному році.

ВОМС

Начальник Дмитрушко Л.М.
Розгляд питань на колегії РДА, апаратній нараді при голові  РДА, сесії РР  
13.11.2017
Про підвезення учнів і педагогів до закладів освіти та у зворотному напрямку.

Зал засідань РДА

Начальник Дмитрушко Л.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»  
13.11-19.11.2017
Здійснення контролю за виконанням актів органів влади. 

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
13.11-19.11.2017
Облік дітей, що переміщаються з тимчасово окупованих територій та дітей, ромських національних меншин. 

ВОМС 

Головний спеціаліст Демиденко С.М.
13.11-19.11.2017
Контроль за проходженням опалювального сезону в закладах загальної середньої освіти 2017/2018 навчального року, дотриманням температурного режиму.

ВОМС, ЗЗСО 

Начальник Дмитрушко Л.М., інженер Цьома О.Д.
13.11-19.11.2017
Розгляд звернень громадян

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М., юрисконсульт Худолій М.О.
13.11-19.11.2017
Контроль за організованим підвезенням, харчуванням, медичним забезпеченням дітей та учнівської молоді

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
13.11-19.11.2017
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.
13.11-19.11.2017
Реалізація заходів з впровадження в освітніх закладах району Концепції нової української школи

ВОМС 

Начальник Дмитрушко Л.М.
13.11-19.11.2017
Здійснення контролю за виконанням статті 30 ЗУ «Про освіту»

ВОМС 

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

ВОМС 

Працівники відділу
Управлінсько-методична робота
13.11-15.11.2017 
Підведення підсумків І районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» (заочний етап). 

ВОМС (РМК)

Зав. РМК Шапран Ю.О.
13.11-17.11.2017
Обласне опитування з проблеми професійних вподобань та ставлення учнівської молоді до робітничих професій.

Заклади загальної середньої освіти (11 кл.)

Методист Ноздра В.Д.
13.11-17.11.2017
Тиждень безпеки життєдіяльності в освітніх закладах.

Заклади дошкільної та загальної середньої освіти

Керівники
18.11.2017
ІІ (районний етап) VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка.

КЗ Липоводолинська СШ І-ІІІ ст.

Методист Хижняк О.М.
18.11-19.11.2017
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (18.11.2017 – біологія, 19.11.2017 – історія).  

КЗ Липоводолинська СШ І-ІІІ ст.

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

ВОМС

Методист Смітія Н.В.
13.11-19.11.2017
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

Не планується.




В переліку основних заходів можливі зміни, уточнення.
   
Головний спеціаліст                                                                С.М.Демиденко 

