ПЛАН РОБОТИ
Відділу освіти та молоді Іваничівської районної дер:
на П квартал 2016 року
І. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії
Обгрунтування необхідності
здійснення заходу
Про підготовку до проведення літньої оздоровчої напрацювання підходів до
вирішення проблемних питань,
кампанії в районі у 2016 році
спрямованих на організований
початок оздоровчої кампанії 2016
року
в порядку контролю за виконанням
Про стан виконання делегованих повноважень
делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчим комітетом
Соснинської сільської ради
Зміст заходу

Відповідальні
Термін
виконавці
виконання
Вижва Н.В.
травень

червень

відділу освіти Іваничівської райдержадміністрації
Термін
Обгрунтування необхідності
виконання
здійснення заходу
травень
Про надання цільових направлень на навчання у Професійна орієнтація
ВНЗІ-ІІ та ІІІ-ІУ р.а.
Зміст заходу

Про стан управлінської діяльності ДНЗ сіл Аналіз управлінської діяльності
Тишковичі, Грибовиця, Переславичі
Психологічний супровід дітей, які виховуються Стан роботи з даного питання
сім’ях,
де
батько
мобілізований
або
демобілізований для участі в АТО
П. Перелік питань, які передбачається вивчити, узагальнити і розглянути на нарадах

Наумук А.В.

Відповідальні
виконавці
Іщик В.В.,

Травень

Лапінська Н.П.

Травень

Сорока О.Я.

у заступника голови районної державної адміністрації Л.Войтович

Відмітка про
виконання

Відмітка про
виконання

Обгрунтування необхідності
здійснення заходу
Про забезпечення шкіл підручниками
3 метою аналізу стану роботи з
даного питання
Про підготовку до літнього відпочинку та напрацювання підходів до
оздоровлення дітей району
вирішення проблемних питань,
спрямованих на організований
початок оздоровчої кампанії 2016
року
з метою організації роботи з даного
Про оптимізації мережі загальноосвітніх
навчальних закладів району, створення опорних
питання
шкіл
Про підготовку та проведення зльоту молодих
з метою належної підготовки та
козаків Іваничівщини в урочищі «Прощаниця»
проведення
Про ефективність використання коштів,
3 метою аналізу роботи з даного
питання
передбачених на фінансування освітньої галузі
Зміст заходу

Термін
виконання
квітень

Відповідальні
виконавці
Мокієць С.О.,

квітень

Вижва Н.В.,

Відмітка прьХу
виконання

*
травень
травень
червень

Жук Н.А.,
Король С.Д.,
Воробей Н.Ф.,
Жук Н.А.,
Лукашук В.М.,

за участю начальника відділу освіти та молоді Н. Жук
Обгрунтування необхідності
Термін
виконання
здійснення заходу
Опертативні наради у начальника відділу освіти
Вирішення поточних завдань, щопонеділ
ка
аналіз виконаних
Квітень
Про організацію літнього оздоровлення та Визначення завдання на 2016 рік
відпочинку дітей та підлітків влітку 2016 року.
Зміст заходу

Про виконання Закону Країни «По загальну
середню освіту» в КЗ «Іваничівській
загальноосвітній школі І-ІП ступенів №2 імені
Юрія Лелюкова», ЗОШІ ступеня с. Древині
Про підсумки організації індивідуального та
інклюзивного навчання у 2015-2016 н.р.
Про стан викладання фізики у Поромівському
освітньому окрузі
Про роботу районної ПМПК за 2015-2016 н.р. та
завдання на 2016-2017 н.р.
Про підсумки право виховної роботи у
загальноосвітніх школах району у 2015-2016 н.р.

Відповідальні
виконавці
Жук Н.А.
Вижва Н.В.,

Стан управлінської діяльності

Квітень

Король С.Д.

Підсумки роботи за 2015/2016 н.
рік
Стан роботи з даного питання

травень

Наумук А.В.,

Травень

Ьцик В.В.,

Червень

Наумук А.В.,

травень

Воробей Н.Ф.,

Підсумки роботи за 2015/2016 н.
рік
Підсумки роботи за 2015/2016 н.
рік

Відмітка про
виконання

базі РБ «Просвіта»
Свято вшанування учасників Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2016» та інших
професійних конкурсів
Бал обдарованих
змагання з футболу серед хлопців ЗОШІ-Ш
ступеня.
Стадіон «Колос»
І тур Всеукраїнської військово-патріотичної
спортивної гри «Зірниця»
Районний
конкурс
експериментальнодослідницьких робіт з природознавства та біології
«Юний дослідник»
Свято останнього дзвоника
Робота таборів з денним перебуванням
Робота мовних таборів

Начальник відділу освіти та молоді
Іваничівської райдержадміністрації

Вшанування переможців

Квітень

Жук Н.А.,

Вшанування переможців

квітень

Жук Н.А.,

Пропаганда здорового способу
життя

травень

Глушнюк В.І.

3 метою виявлення обдарованої
учнівської молоді
3 метою виявлення обдарованої
учнівської молоді

Березеньквітень
Березеньквітень

Організоване закінчення
навчального року
3 метою організації змістовного
дозвілля дітей
3 метою організації змістовного
дозвілля дітей

27 травня

Я ТЬ ? '

червень
Червень

Н. ЖУК

Є

Богун Н.З.
Жук Н.А.,
Король С.Д.
Вижва Н.В.
Воробей Н.Ф.,
Вижва Н.В.

