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ПОГОДЖЕНО:
Заступник голови районної
державної адміністрації 
__________Олександр МАРЧЕНКО
«___» __________ 2020 року


Пропозиції 
управління освіти, молоді та спорту
до плану основних заходів, які проводитимуться  Лозівською районною державною адміністрацією у березні 2020 року
Назва заходу
Місце проведення
Час
проведення
Відповідальний
02.03.-12.03.2020
Районний етап обласної Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка»
Будинок дитячої та юнацької творчості Лозівської  районної ради
За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
Участь вихованців БДЮТ
у обласному етапі конкурсу дослідницько–експерементальних
робіт із природознавства
«Юний дослідник»
Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
Районний етап обласної
військово-патріотичній акції
«Слобожанські дзвони Перемоги»
Будинок дитячої та юнацької творчості Лозівської  районної ради
За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
Участь у IІІ Всеукраїнському відкритому конкурсі-виставці декоративно-прикладного мистецтва "Слобожанські візерунки"
КЗ «Лозівський вищий коледж мистецтв»
За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
10.03.-20.03.2020
Районний етап обласної виставки-конкурсу писанкарства
«Українська Великодня Писанка»
Будинок дитячої та юнацької творчості Лозівської  районної ради
За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
11.03.2020
Участь лідерів учнівського врядування Лозівського району у засіданні Школи лідерів учнівського самоврядування
Харківської області.
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
10.00-14.00
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
11.03.2020-22.03.2020
Участь у ХІХ відкритому фестивалі традиційної народної культури
«Крокове коло»
Харківський обласний центр культури і мистецтв
За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
20.03.2020
Участь в обласній конференції учнівських науково-дослідницьких робіт
«Валеологічна культура-вибір ХХІ століття»
Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

10.00-14.00
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
21.03.2020
Організація участі 11-класників у пробному ЗНО (21,03.20-укр.мова, 28.03.20-інші предмети)
Управління освіти, молоді та спорту
8:30
Іванова Н.М.
методисти районного методичного кабінету
Управління
25.03.2020
Філологічний тренінг «Модернізація прийомів педагогічної техніки навчання школярів укр.мови та літ.,рос. мови  та заруб.літ.,англ. мови»
Управління освіти, молоді та спорту
8:30 
Телятник А.І.,
методист районного методичного кабінету
Управління

Консультаційна година «ДПА,ЗНО 2020-потужний інструмент зворотнього зв’язку навчання»
Управління освіти, молоді та спорту
	11:00 
Телятник А.І., 
Іванова Н.М.
методисти районного методичного кабінету
Управління

27.03.2020
Зональні змагання з футзалу за програмою обласної Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення, ОТГ 2020.
За призначенням
10:00 – 14:00
Матвєєв Є.М., інструктор – методист з фізичної культури та спорту відділу позашкільної освіти, молоді та спорту Управління
Засідання районної асоціації старшокласників «Стожари»
Будинок дитячої та юнацької творчості Лозівської  районної ради
10.00-12.00
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту
Управління
Впровадження елементів STEM-освіти у навчання математичних дисциплін
Управління освіти, молоді та спорту
8:30
Іванова Н.М.
методисти районного методичного кабінету
Управління
28.03.2020
Організація участі 11-класників у пробному ЗНО (21,03.20-укр.мова, 28.03.20-інші предмети)
Управління освіти, молоді та спорту
8:30
Іванова Н.М.
методисти районного методичного кабінету
Управління
28.03.-10.04.2020
Районна виставка малюнків
„Природа очима дітей”
Будинок дитячої та юнацької творчості Лозівської  районної ради
За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту
Управління
Щовівторка
Прийом громадян
Управління освіти, молоді та спорту
8:00 –12:00
Бойко В.І.,
начальник Управління
Щосереди
Прийом громадян
Управління освіти, молоді та спорту
8:00 –12:00
Бондаренко Н.В.,
заступник начальника Управління
Щочетверга
Прийом громадян
Управління освіти, молоді та спорту
8:00 –12:00
Власенко Н.В., 
заступник начальника Управління
Протягом місяця
За окремим графіком
Нарада з керівниками закладів освіти
Управління освіти,
молоді та спорту
Бойко В.І.,
начальник Управління
Бондаренко Н.В.,
заступник начальника Управління
За окремим графіком
Нарада із заступниками керівників закладів освіти
Управління освіти,
молоді та спорту
Бондаренко Н.В.,
заступник начальника Управління
Полякова О.П., 
методист районного методичного кабінету
Управління
За окремим графіком
Організаційно-координаційний супровід забезпечення створення умов для активного освітнього простору задля успішного впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти
Заклади загальної
середньої освіти
Утенкова І.В., 
методист районного методичного кабінету
Управління
За окремим графіком
Управлінська діяльність керівника з питань реалізації практичних аспектів освітнього процесу в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти
 (практичний семінар)
КЗ «Краснопавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Оленка»  
Бондаренко Н.В.,
заступник начальника Управління
Утенкова І.В., 
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
Гора В.І. інженер-енергетик групи централізованого господарчого 

обслуговування Управління
За окремим графіком
Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи централізованої бухгалтерії Управління
Управління освіти,
молоді та спорту
Кортяк ТВ, 
головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління
Погуляй Т.Л., 
заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії 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
Ніколаєва Т.Г.,
завідувач центру методичного юридичного та кадрового забезпечення Управління

За окремим графіком 
Підготовка проектів рішень на засідання чергової сесії Лозівської районної ради.
Управління освіти, молоді та спорту
Винник І.В. юрист методичного центру юридичного та кадрового забезпечення Управління
За окремим графіком 
Підготовка інформації щодо переліку актів управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, прийнятих за поточний місяць 2020 року
Управління освіти, молоді та спорту
Винник І.В. юрист методичного центру юридичного та кадрового забезпечення Управління

За окремим графіком
Контроль за використанням лімітів енергоносіїв у ЗО району
Управління освіти,
молоді та спорту
Економічний відділ 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., технолог матеріального відділу 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 районного методичного кабінету 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 районного методичного кабінету Управління Соболь В.С., директор Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр»
За окремим графіком
Контроль стану підвезення учнів до закладів освіти району шкільними автобусами
Управління освіти,
молоді та спорту
Нагорний А.Л.,
інженер групи централізованого господарського обслуговування Управління

За окремим графіком
Розрахунок потреб в паливо-мастильних матеріалах для потреб шкільних автобусів
Управління освіти,
молоді та спорту
Нагорний А.Л.,
інженер групи централізованого господарського обслуговування Управління 
За окремим графіком
Контроль за отриманням і списанням паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів
Управління освіти,
молоді та спорту
Нагорний А.Л.,
інженер групи централізованого господарського обслуговування
Управління
За окремим графіком
Збір інформації щодо транспортних засобів, які знаходяться на балансі управління освіти, молоді та спорту 
Управління освіти,
молоді та спорту
Нагорний А.Л.,
інженер групи централізованого господарського обслуговування
Управління
За окремим графіком
Контроль стану температурного режиму у закладах освіти
Управління освіти,
молоді та спорту
Гора В.І., інженер-енергетик групи централізованого господарчого обслуговування Управління
Обласний фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім'я»
м. Харків
За окремим графіком
Матвєєв Є.М., інструктор – методист з фізичної культури та спорту відділу позашкільної освіти, молоді та спорту
Управління
Участь учнів та вихованців гуртків у відбірковому етапі обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»
Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

За окремим графіком
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Дєєва В.В., методист відділу позашкільної освіти, молоді та спорту
Управління
             
            Начальник управління 	                                       Вікторія БОЙКО
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