ІІ. Робота колегії відділу освіти
№
п/п

1.

Зміст роботи,
форма проведення
Про роботу з педагогічними кадрами
відділу освіти, молоді та спорту у 2016
році.

2.

Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян
до
відділу
освіти
Михайлівської РДА за 2016 рік

3.

Про підсумки навчальних досягнень
учнів загальноосвітніх навчальних
закладів району за І семестр 2016/ 2017
навчального року

а) засідання
Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
І засідання
На виконання КЗпП України,
Законів України «Про освіту»,
«Про
загальну
середню
освіту»
На виконання наказу МОН
України від 24.02.2009 №50
«Про
затвердження
Положення
про порядок
добору керівних кадрів»
На виконання рішення колегії
відділу освіти Михайлівської
РДА від 30.01.2016 року «Про
підсумки
роботи
зі
зверненнями громадян до
відділу освіти Михайлівської
РДА за 2015 рік»
З метою аналізу навчальних
досягнень
учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів району за І семестр
ІІ засідання

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Січень
Кучерява Т.О.
Штуль С.Л.
Пустовіт Т.Г.

Січень

Сушко О.Ю.

Січень

Сушко О.Ю.

Відмітка про
виконання

2

1.

2.

3.

Про
управлінське
забезпечення З метою виконання рішення
діяльності освітніх закладів району з районної ради від 22.12.2016
екологічного виховання школярів
№ 3 «Про Районну комплексну
програму охорони довкілля,
раціонального використання
природних
ресурсів
та
забезпечення
екологічної
безпеки на 2017/2021 роки»
Управлінське забезпечення організації З метою
проведення
харчування дітей у у закладах освіти контролю за організацією
харчування дітей у закладах
освіти
Управлінська діяльність керівників З метою здійснення контролю
закладів освіти щодо здійснення за веденням бухгалтерського
контролю за веденням бухгалтерського обліку
обліку у ЗНЗ району

Березень

Кучерява Т.О.
Штуль С.Л.
Руденко В.В.

Березень

Касьянова А.О.
Амосова Н.Ю.

Березень
Савченко А.Б.
Недощак О.Л
Шевцова М.О.

ІІІ засідання

1.

2.

Управлінське забезпечення
щодо
здійснення профілактики злочинності та
правопорядку серед дітей, захисту їх
прав на освіту у навчально – виховних
закладах району.

З
метою
профілактики
правопорушень серед дітей,
захисту їх прав на освіту
відповідно до Закону України
«Про охорону дитинства»

Управлінське
забезпечення
стану З
метою
викладання історії в загальноосвітніх ефективності

контролю
управлінської

Травень

Травень

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Руденко В.В
Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
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навчально-виховних закладах району.

3.

4.

5.

діяльності
закладів освіти.

адміністрації

Підсумки роботи з обдарованими З метою здійснення аналізу
учнями в закладах освіти району
результативності участі учнів
району в інтелектуальних
змаганнях,
ефективності
управлінської
діяльності
адміністрації закладів освіти
району
щодо
роботи
з
обдарованими учням
Управлінське забезпечення організації З метою
проведення
харчування дітей у у закладах освіти
контролю за організацією
харчування дітей у закладах
освіти
Впровадження в управлінській
діяльності керівників навчальних
закладів району інноваційних
технологій .

З метою контролю
впровадження в навчально –
виховний процес та
управлінській діяльності
інноваційних технологій

Штуль С.Л.
Трофименко В.М.
Травень

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Берегова А.П.

Травень

Кучерява Т.О.
Касьянова А.О.
Амосова Н.Ю.

Травень

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.

ІV засідання

1.

Про підсумки роботи педагогічного З метою здійснення аналізу
колективу району за 2016/2017 роботи
педагогічного
навчальний рік
колективу
за
2016/2017

Серпень

Кучерява Т.О.

4

навчальний рік та визначення
основних завдань та напрямів
роботи
на
2017/2018
навчальний
рік
для
педагогічного
колективу
району

V засідання

1.

Експертиза рівня кадрового
забезпечення, виконання вимог КЗпП
України у ДНЗ району

На виконання КЗпП України,
Закону України «Про освіту»

2.

Про виконання рішення Колегії МОН
України від 04 серпня 2016 року щодо
ключових змін в оновлених програмах
початкової школи

З метою здійснення контролю Жовтень
управлінського забезпечення
виконання рішення Колегії
МОН України

3.

Управлінське забезпечення виконання
Інструкції з обліку дітей від 6 до 18
років, формування державної звітності
та охоплення дітей і підлітків повною
середньою освітою в загальноосвітніх
навчальних закладах
Управлінська діяльність керівників

З
метою
аналізу
стану
охоплення дітей та підлітків
повною загальною середньою
освітою в ЗНЗ району

4.

З метою здійснення контролю

Жовтень

Кучерява Т.О
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Пустовіт Т.Г.
Кучерява Т.О
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Саютіна І.С.

Жовтень
Кучерява Т.О
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Руденко В.В.
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закладів освіти щодо здійснення за веденням бухгалтерського
контролю за веденням бухгалтерського обліку
обліку у ЗНЗ району

Жовтень

Савченко А.Б.
Недощак О.Л
Шевцова М.О.

Грудень

Кучерява Т.О
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Саютіна І.С.

VІ засідання

1.

2.

3.

Управлінське забезпечення виконання
Заходів, спрямованих на реалізацію
Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 20162020 роки в загальноосвітніх
навчальних закладах району
Експертна оцінка стану викладання та
рівня навчальних досягень учнів
загальнооосвітніх навчальних закладів
району з хімії.

З метою контролю виконання
Указу Президента України №
580/2015 «Про Стратегію
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2016/2020 роки»

Управлінське
забезпечення
дотримання
вимог
нормативноправових актів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності та пожежної
безпеки у навчальних закладах району

З метою контролю здійснення
управлінського забезпечення
дотримання
вимог
нормативно-правових актів з
охорони
праці,
безпеки
життєдіяльності та пожежної
безпеки

Грудень

Про стан викладання та рівень
навчальних досягнень учнів ЗНЗ
району із зарубіжної літератури

З метою контролю за станом
викладання предмету у ЗНЗ
району

Грудень

грудень
З метою контролю за станом
викладання предмету у ЗНЗ
району

Кучерява Т.О
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Пустовіт Т.Г
Кучерява Т.О
Касьянова А.О.
Сушко В.А.

4.
Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
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5.

6.

7.

Про стан виконання рішень колегій
відділу освіти, молоді та спорту
Михайлівської РДА, які перебувають
на контролі у 2016 році

З метою
контролю
за
виконанням рішень колегій
відділу освіти, молоді та
спорту Михайлівської РДА,
які перебувають на контролі у
2016 році
Управлінська діяльність керівників З метою здійснення контролю
закладів освіти щодо здійснення за веденням бухгалтерського
контролю за веденням бухгалтерського обліку
обліку у ЗНЗ району
Управлінське забезпечення стану
З метою контролю
викладання фізики в навчальноуправлінського забезпечення
виховних закладах району.
викладання
навчальних предметів

Грудень

Касьянова А.О .
Амосова Н.Ю.

Грудень

Грудень

Савченко А.Б.
Недощак О.Л
Шевцова М.О.
Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Трофименко В.М.

Нарада директорів
№
п/п
1.

1.

Зміст роботи,
Обґрунтування необхідності
Термін
Відповідальні за
форма проведення
здійснення заходу
виконання
виконання
Стан
ведення
документації
щодо З метою контролю за веденням
Лютий
Трофименко В.М.
комплектування, обліку та списання підручників бібліотечної документації.
та навчальних посібників у шкільних бібліотеках
закладів освіти району.

Стан організації ігрової діяльності дітей в ДНЗ З метою

вивчення роботи щодо

Квітень

Кучерява Т.О.
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району

організації ігрової діяльності в ДНЗ

Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Павлова Я.Ю.
Квітень

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Пустовіт Т.Г.

Про стан організації роботи з допризовної На виконання спільного наказу
Квітень
підготовки та викладання предмета «Захист військового комісара Михайлівського
Вітчизни» у закладах освіти району
військового комісаріату та відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Михайлівської РДА від 01.09.2016 №
99/230 «Про організацію роботи з
допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді в
2016/2017 н.р.»
Про стан викладання та рівень навчальних
З метою контролю за станом
Квітень
досягнень учнів з англійської мови в освітніх
викладання англійської мови
закладах району

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Берегова А.П.

Організація та зміст основних заходів із
забезпечення вимог законодавчих актів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності та
пожежної безпеки у навчальних закладах району

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Касьянова А.О.
Сушко В.А.

2.
Про виконання вимог Типового положення про
Виконання вимог Типового
атестацію педагогічних працівників в навчально- положення про атестацію педагогічних
виховних закладах району у 2016/2017
працівників
навчальному році.
3.

4.

1.

З
метою
дотримання
вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці, безпеки життєдіяльності та
пожежної безпеки

Червень

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Руденко В.В.
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2.

3.

4.

5.

Про стан організації спортивно-масової роботи в
Червень
З
метою
контролю
щодо
залучення
загальноосвітніх навчальних закладах району
учнів ЗНЗ району до спортивномасової роботи в районі та
результативності участі команд ЗНЗ в
конкурсах і фестивалях спортивного
напрямку
Про стан викладання та рівень навчальних
З метою контролю за станом
Червень
досягнень учнів з предметів художньовиконання Методичних рекомендацій
естетичного циклу в освітніх закладах району
МОН України щодо викладання
предметів художньо-естетичного
циклу
Вивчення рівня освітньо – виховного процесу в З метою контролю за рівнем освітньо – Червень
старших групах дошкільних навчальних закладів виховного процесу в старших групах
сільської місцевості
дошкільних
навчальних
закладів
сільської місцевості
Про управлінське забезпечення організації З метою проведення контролю за Червень
закінчення навчального року та проведення ДПА організацією закінчення навчального
у КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ст.»
року та проведення ДПА у КЗ
«Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ст.»

1.

Про результативність методичної роботи у
навчальних закладах району

2.

Про підсумки участі школярів району у ЗНО
2017 року та підготовка до ЗНО 2018 року

З метою контролю управлінського
забезпечення методичної роботи в
навчальних закладах району
З метою якісної підготовки школярів
до участі в ЗНО 2018 року

Про хід виконання рішення районної ради від

З метою поліпшення екологічної

Вересень
Вересень

Листопад

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Саютіна І.С.

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Руденко В.В.
Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Павлова Я.Ю.
Сушко О.Ю.

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Руденко В.В.
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1.

2.

3.

4.

22.12.2016 № 3 «Про Районну комплексну
програму охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки на 2017-2021
роки» в частині екологічної освіти та виховання
Про стан викладання та рівень навчальних
досягнень учнів з української мови в закладах
освіти району
Про результативність роботи педагогічної ради у
КЗ «Мар'янівський НВК І-ІІ ст.»
Про стан організації індивідуальної
екстернатної форми навчання у ЗНЗ району.

освіти та виховання школярів

З метою контролю за станом Листопад
викладання української мови в
закладах освіти району
З метою перевірки організації
проведення педагогічної ради в
Листопад
навчальних закладах району
та З метою перевірки ЗНЗ району щодо Листопад
дотримання вимог Положення про
індивідуальну та екстернатну форму
навчання та створення належних умов
для отримання якісної освіти для дітей
з особливими потребами

Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Руденко В.В.
Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Берегова А.П.
Кучерява Т.О.
Сушко О.Ю.
Штуль С.Л.
Сушко О.Ю.

