Затверджую:
Заступник міського голови
Г.Г.Кульчинська
“____”____________2011 р.
ПЛАН РОБОТИ
управління освіти Рівненського міськвиконкому на серпень 2011 року
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- 125 років від дня народження Богдана Романовича Заклинського (1886-1946), українського педагога,
публіциста, фольклориста, етнографа і краєзнавця, дитячого письменника, просвітницького і
громадського діяча
- 115 років від дня народження Жана Піаже (1896-1980), швейцарського психолога
- 70 років від дня народження Романа Мар»яновича Лубківського (1941), українського поета,
літературного критика, перекладача.
- Міжнародний день молоді
- 100 років від дня народження Андрія Олександровича Білецького (1911-1995), українського філолога,
доктора філологічних наук, професора Київського університету
- Перший (Медовий) Спас. Маковія.
- 240 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), англійського й шотландського
письменника
- 80 років від дня народження Надії Федорівни Скрипченко (1931-1996), українського педагога,
кандидата педагогічних наук. фахівця з початкової освіти
- 175 років від дня народження Олександра Яковича Кониського (1836-1900), українського педагога,
письменника, публіциста, фольклориста, громадсько-політичного діяча
- Преображення Господнє. Другий (Яблуневий) Спас.
- 90 років від дня народження Миколи Яковича Зарудного (1921-1991), українського письменника й
драматурга, головного редактора Київської кіностудії ім.О.П.Довженка
- 120 років від дня народження Олександра Миколайовича Раєвського (1891-1971), українського
психолога, професора
- День Державного прапора України
- День незалежності України. Національне свято
- 20 років тому (1991) Верховна рада україни ухвалила Акт проголошення незалежності України
- Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста
- День Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. Третій Спас
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Контроль за формуванням мережі класів і учнів в
них.
Контроль
за
правильністю
оформлення
керівниками документів суворої звітності.
Аналіз комплектації дошкільних навчальних
закладів.
Організація оздоровлення дітей, які постраждали
від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Контроль за підготовкою навчальних закладів до
нового 2011/2012 н.р..

Навчальні заклади

А.Мазур

Управління освіти

А.Мазур

Дошкільні
навчальні заклади
Навчальні заклади

О.Панасенко

Навчальні заклади

Прийом і направлення на роботу молодих
спеціалістів.
Вивчення питання щодо вступу
до вищих
навчальних закладів випускників шкіл.
Погодження робочих навчальних планів на
2011/2012 н.р..
Вибірковий контроль. Організація роботи та
оздоровлення дітей ДНЗ у літній період.

За окремим планом
Управління освіти

В.Харковець
К.Сичик
І.Кіруца
В.Харковець
О.Палей
В.Мацевич

Протяго
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Протяго
м місяця
Протяго
м місяця

За окремим планом

А.Мазур

Дошкільні
навчальні заклади

О.Панасенко
Г.Ремизович

Л.Синяк
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Опрацювання оперативних даних про початок
2011/2012 н.р. та здача звіту в управління освіти і
науки Рівненської облдержадміністрації.
Організаційна робота щодо відкриття додаткових
груп в ДНЗ №№ 50, 46, 42, 12, ЦРПРСА
«Пагінець».
Завершення будівництва спортивного майданчика
із штучним покриттям (футбольного поля) у ЗОШ
№ 24.
Контроль за виконанням розпорядження голови
облдержадміністрації
«Про
організацію
оздоровлення громадян області, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Контроль за виконанням розпорядження міського
голови «Про організацію літнього оздоровлення та
відпочинку дітей».
Контроль за виконанням листа МОН України №
1/9-263 від 07.05.2007 р. “Про організацію обліку
дітей дошкільного віку».
Контроль за виконанням розпорядження міського
голови № 1415-р від 08.08.2006 р. “Про виконання
Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
Забезпечення
проходження педагогічними
кадрами курсової підготовки.
Забезпечення закладів освіти інформаційними
матеріалами.
Перевірка
готовності
дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів до нового 2011/2012 н. р.

Навчальні заклади

А.Мазур

Управління освіти

О.Панасенко

План робіт

М.Радько

Навчальні заклади

Л.Синяк

Навчальні заклади

Л.Синяк

Управління освіти

О.Панасенко

Управління освіти

О.Палей

РОІППО

Н.Волошина

Навчальні заклади

Методичний
кабінет
В.Харковець
К.Сичик
І.Кіруца
О.Панасенко
А.Горецький

Навчальні заклади

Участь в урочистому врученню паспортів За окремим планом
громадянина України.
Участь у заходах з відзначення Дня Державного За окремим планом
Прапора України.
Участь у заходах, присвячених Дню незалежності За окремим планом
України.

20

23.08

21

23.08

22

24.08

23

25, 26.08 Підготовка та проведення серпневих педагогічних

24

26.08

зустрічей.
Секційне засідання завідувачів та методистів
дошкільних навчальних закладів.

25

28.08

Участь у заходах, присвячених Дню міста.

26

29.08

27

29.08

28

30.08

Участь в обласній серпневій педагогічній
конференції
Секційне засідання директорів навчальних
закладів та їх заступників.
Підготовка та проведення пленарного засідання
серпневої педагогічної конференції.

29

31.08

Участь в засіданнях педагогічних рад навчальних
закладів.

30

31.08

Засідання міської ПМПК.

Начальник управління
вик. К.Сичик
22-43-79

А.Горецький

В.Харковець
К.Сичик
А.Горецький
За окремим планом Методичний
кабінет
ДНЗ № 11, 10.00
К.Сичик
О.Панасенко
Г.Ремизович
За окремим планом В.Харковець
К.Сичик
Управління освіти В.Харковець
ОДА
СпШ № 15, 14.30
В.Харковець
К.Сичик
ПДМ, 10.00
В.Харковець
К.Сичик
О.Пасічник
Навчальні заклади, Працівники
за окремим планом управління
освіти
ДНЗ № 56, 10.00
Л.Яценюк
В.Харковець

