стверджую
влови райдержадміністрації

//>

г>Л.

//<7

л. войтович

V- о

;:.<а

ПЛАН РОБОТИ
Відділу освіти та молоді ІваничівськоТ районно:
на Ш квартал 2016 року

/ К Р Л. V

І. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії
Зміст заходу
Про хід виконання Комплексної Програми
розвитку освіти Іваничівського району на 20132017 роки

Про підготовку навчально-виховних закладів
освіти району до нового 2016 -2017 н. р. та до
роботи в осінньо-зимовий період

Відповідальні
Термін
виконання
виконавці
Жук
Н.А.,
липень
начальник
відділу освіти та
молоді
райдержадмініст
рації
Жук
Н.А.,
серпень
Аналіз стану роботи з даного
начальник
питання
відділу освіти
та
молоді
райдержадмініст
рації
Обгрунтування необхідності
здійснення заходу
Аналіз виконання програми

відділу освіти ІваничівськоТ райдержадміністрації
Зміст заходу
Обгрунтування необхідності
Термін
виконання
здійснення заходу
Про підсумки роботи освітньої галузі в районі за Аналіз роботи та визначення серпень
завдань на 2016-2017 н.р.
2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017
навчальний рік (розширене засідання)
II. Перелік питань, які передбачається вивчити, узагальнити і розглянути на нарадах
у заступника голови районної державної адміністрації Л.Войтович
Термін
Зміст заходу
Обгрунтування необхідності
виконання
здійснення заходу

Відповідальні
виконавці
Жук Н.А.

Відмітка про
виконання

Відмітка про
виконання
<?<?■

Відповідальні
виконавці

Відмітка про
виконання

Про стан готовності закладів освіти до нового
навчального року

з метою аналізу проведеної роботи

Про стан охоплення навчанням дітей і підлітків Аналіз роботи з даного питання
шкільного віку.

серпень

вересень

Жук Н.А.,
/р . О?.
начальник
відділу освіти та
молоді
Король
С.Д., & 0.6& Л & & Р'
головний
спеціаліст
відділу освіти та
молоді
райдержадмініст
рації

за участю начальника відділу освіти та молоді Н. Жук
Термін
Обгрунтування необхідності
здійснення заходу
виконання
Вирішення поточних завдань, щопонеділ
Оперативні наради у начальника відділу освіти
аналіз виконаних
ка
Липень
Про хід підготовки дошкільних, загальноосвітніх, Стан роботи з даного питання
позашкільних, навчальних закладів до початку
нового 2016-2017 навчального року
Серпень
Про організований початок нового 2016-2017 Стан роботи з даного питання
навчального року
Про організацію індивідуального та інклюзивного Підсумки роботи за 2015/2016 н. Вересень
навчання у 2016-2017 н.р.
рік та завдання на новий
навчальний рік
Вересень
Про підготовку теплових господарств навчальних Стан роботи з даного питання
закладів району до опалювального сезону 20162017 років.
Зміст заходу

Відповідальні
виконавці
Жук Н. А.
Жук Н. А.
Жук Н.А.

1.

Документ

заступника голови районної державної адміністрації Л.Войтович
Термін
Обґрунтування необхідності
розгляду
виконання

А£>.

Наумук А.В.,

Ле>. О О. £6

Колесник Л.Т.

Жд- # 0 - / 6

III. Документи, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю за участю
№
з/п

Відмітка про
виконання

Відповідальні
виконавці

IV. Організаторська робота з керівними та педагогічними кадрами
Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Зміст заходу
-

-

Термін
виконання
-

V. Основні організаційно-масові заходи відділу
Зміст заходу

Термін
Обґрунтування необхідності
виконання
здійснення заходу
ЗГІДНО3
Участь у підготовці питань та в роботі сесій та відповідно до ст. 34 Закону України
планом
«Про
місцеві
державні
засідань постійних комісій районної ради
роботи
адміністрації»
районної
ради
Виїзні прийоми громадян у населених пунктах забезпечення виконання вимог протягом
року
Закону України “Про звернення
району
громадян» та Указу Президента
України “Про додаткові заходи
щодо
забезпечення
реалізації
громадянами
конституційного
права на звернення”
серпень
активізація українсько-польського
Європейські Дні Добросусідства у с. Кречів
Іваничівського району на українсько-польському прикордонного співробітництва
кордоні
відзначення свята
День знань
1
вересня

Начальник відділу освіти та молоді
Іваничівської райдержадміністрації

Н. ЖУК

Відповідальні
виконавці
-

Відмітка про
виконання
-

Відмітка про
Відповідальні
і виконання
виконавці
Жук
Н.А., А гиееш гО
начальник
відділу освіти
Жук
Н.А.,
начальник
від ділу освіти
І
Жук
Н.А.,
начальник
відділу освіти
Жук Н.А.,
начальник
від ділу освіти,
Король С.Д.,
головний
спеціаліст
відділу освіти

