1


1



ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник голови 
райдержадміністрації 
  _________ Юрій ПЕТРЕНКО 
«___» __________    2019 року




Пропозиції
управління освіти, молоді та спорту
до плану основних заходів  Лозівської районної державної адміністрації
за період з 21 жовтня по 27 жовтня 2019 року

Дата та час
проведення
Назва заходу
Місце проведення
Відповідальний
Примітка 
Понеділок
21 жовтня
10:00
Планерна нарада
Управління освіти,
молоді та спорту
Бойко В.І.,
начальник Управління

Вівторок
22 жовтня
 08.00-12.00
Прийом громадян
Управління освіти,
молоді та спорту
Бойко В.І., 
начальник Управління 

Середа
23 жовтня
 08.00-12.00
Прийом громадян
Управління освіти,
молоді та спорту
Бондаренко Н.В., 
заступник начальника Управління 

23 жовтня
09:00
Організація та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання.
Підготовка учнів до ІІ етапу олімпіад.
Управління освіти, молоді та спорту
Іванова Н.М., 
методист районного методичного кабінету Управління

Четвер
24 жовтня
 08.00-12.00
Прийом громадян
Управління освіти,
молоді та спорту
Власенко Н.В., 
заступник начальника Управління

П'ятниця
25 жовтня
За окремим графіком
Засідання колегії УОМС (розширена)
Управління освіти, молоді та спорту
Утенкова І.В., 
методист районного методичного кабінету Управління

25 жовтня
За окремим графіком
Семінар «Соціо-ігрові технології – важлива умова на шляху до успіху вихованців ЗДО»

Управління освіти, молоді та спорту
Утенкова І.В.
методист районного методичного кабінету Управління 

Протягом тижня
За окремим графіком
Отримання і видача закладам загальної середньої освіти району підручників
Управління освіти,
молоді та спорту
Телятник А.І., методист районного методичного кабінету Управління

За окремим графіком
Місячник шкільних бібліотек
Заклади загальної середньої освіти 
Телятник А.І., методист районного методичного кабінету Управління


За окремим графіком
Надання звітів до центру МТЗ ДНіО ХОДА
Управління освіти,
молоді та спорту
Сапецьких О.Є., начальник групи централізованого господарчого обслуговування Управління

За окремим графіком
Оснащення освітнього середовища інклюзивних класів та ресурсних кімнат в закладах загальної середньої освіти
Управління освіти,
молоді та спорту
Полякова О.П., 
методист навчально-методичного центру психологічної служби Управління

За окремим графіком
Координаційно-методичний супровід формування матеріалів щодо замовлення випускної документації для випускників 2019/2020  навчального року
Управління освіти,
молоді та спорту
Полякова О.П., 
методист навчально-методичного центру психологічної служби Управління

За окремим графіком
Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи  економічного відділу
Управління освіти,
молоді та спорту
Погуляй Т.Л., 
заступник головного бухгалтера Управління 

За окремим графіком
Проведення капітальних ремонтів
Управління освіти,
молоді та спорту
Сапецьких О.Є., начальник групи централізованого господарчого обслуговування Управління

За окремим графіком
Надання звітності до центру МТЗ ДНіО ХОДА щодо аналізу стану забезпеченості закладів освіти комп’ютерним та мультимедійним  обладнанням 
Управління освіти,
молоді та спорту
Колісник І.Ю. завідувач центру комп’ютерних технологій Управління

За окремим графіком 

Підготовка звітів з кадрових питань та надання їх до ДНіО ХОДА; фонду соціального захисту інвалідів; центру зайнятості тощо
Управління освіти,
молоді та спорту
Лісова Ю.І.,
завідувач методичним центром юридичного та кадрового забезпечення Управління


За окремим графіком 

Надання статистичної звітності за формою РВК -83
Управління освіти,
молоді та спорту
Лісова Ю.І.,
завідувач методичним центром юридичного та кадрового забезпечення Управління, керівники закладів освіти

За окремим графіком
Оснащення освітнього середовища НУШ початкової школи в закладах освіти.
Управління освіти,
молоді та спорту
Малишева О.М.,
економіст централізованої бухгалтерії Управління


За окремим графіком
Контроль за організацією та якістю харчування учнів/вихованців закладів освіти Лозівського району
Управління освіти,
молоді та спорту
Житкова Л.В., начальник відділу організації харчування централізованої бухгалтерії Управління

За окремим графіком
Контроль за станом відвідування учнями/вихованцями навчальних занять закладів освіти
Управління освіти,
молоді та спорту
Полякова О.П., 
методист навчально-методичного центру психологічної служби Управління

За окремим графіком
Контроль за організацію та якістю підвезення учнів/ вихованців до  закладів освіти Лозівського району



Управління освіти,
молоді та спорту
Нагорний А.Л., начальник відділу транспортного забезпечення Управління

За окремим графіком
Координаційно-методичний супровід  організації інклюзивного навчання у закладах освіти
Заклади освіти,
Інклюзивно-ресурсний центр
Бондаренко Н.В.,
заступник начальника Управління
Полякова О.П., 
методист навчально-методичного центру психологічної служби Управління
Соболь В.С., директор Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр»




Начальник управління		                                                    Вікторія БОЙКО




Н.Бондаренко
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 Т. Погуляй
 Т. Резнік                                                               
 Ю.Лісова 
 А.Нагорний 
 Є.Матвєєв
 Л.Липова
 І.Колісник	
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 А.Телятник
 Л.Житкова
 О.Малишева
 В.Соболь

