
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

 

 
Н А К А З 

 

16.06.2021                          № 60 

 

 

Про організацію та проведення серпневої 

інформаційно-аналітичної педагогічної конференції 

 

 

 На виконання плану роботи Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради на 2021 рік, з метою якісної 

підготовки до роботи закладів освіти району в 2021/2022 навчальному році 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести районну серпневу інформаційно-аналітичну педагогічну 

конференцію «Підсумки діяльності закладів освіти та Управління освіти   

в 2020/2021 навчальному році та завдання Нової української школи на 

2021/2022 навчальний рік»   

27.08.2021 

2. Створити організаційний комітет щодо підготовки районної серпневої 

інформаційно-аналітичної педагогічної конференції у складі: 

 

Збицька О.Л. - начальник Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради; 

Грицун Н.О. - заступник начальника Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради; 

Куртова О.Я.     - завідувач Центру освітніх технологій Управління 

освіти адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради;  

Паламар Д.Л. - головний спеціаліст  Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради; 

Дідур Н.Д. - головний спеціаліст  Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради; 

Дубодєлова І.О. - методист Центру освітніх технологій Управління 
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освіти адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради; 

Жуганець Е.А. - директор  КЗ «ПДЮТ «ІСТОК». 

3. Завідувачу Центром освітніх технологій Куртовій О.Я.: 

3.1. Організувати проведення  пленарного засідання районної 

педагогічної конференції «Підсумки діяльності закладів освіти та 

Управління освіти  в 2020/2021 навчальному році та завдання Нової 

української школи на 2021/2022 навчальний рік»    

          27.08.2021 

3.2. Забезпечити  участь  у  пленарному  засіданні: 

- керівників закладів освіти району; 

- педагогів закладів освіти району. 

27.08.2021 

3.3.Запросити до участі у роботі конференції представників Адміністрації 

Індустріального району, депутатів Харківської міської та обласної ради, 

спеціалістів Департаменту освіти Харківської міської ради. 

27.08.2021 

3.3. Організувати та провести секційні засідання керівників шкільних 

методичних об'єднань «Пріоритетні завдання методичних служб закладів 

освіти щодо організації роботи педагогів у 2021/2022 навчальному році» на 

базі ХГ № 163.  

07.09.2021    

3.4. Підготувати проєкт рекомендацій районної серпневої конференції 

2021 року. 

До 25.08.2021                                                                                            

4. Головному спеціалісту Управління освіти Дідур Н.Д. та директору  

КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» Жуганець Е.А. організувати привітання та нагородження 

ветеранів педагогічної праці та молодих вчителів. 

    27.08.2021 

5. Призначити черговою для проведення пленарного засідання ХЗОШ № 70. 
27.08.2021 

6. Керівникам закладів освіти району: 

6.1. Забезпечити участь педпрацівників закладів освіти у районній 

педагогічній конференції. 

                                                                                                           27.08.2021 

6.2. Провести засідання педагогічних рад у закладах освіти за темою «Про 

підсумки діяльності закладів освіти в 2020/2021 навчальному році та завдання 

Нової української школи на 2021/2022 навчальний рік». 

 31.08.2021 

7. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника  Управління освіти  Грицун Н.О. 

 

Начальник Управління освіти                                          О.Л. ЗБИЦЬКА 
Куртова                                                                                                                                             Грицун 
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З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

ПІБ Посада Підпис Дата 

ознайомлені 

1. Грицун Н.О. заступник начальника Управління 

освіти  

  

2. Дідур Н.Д. головний спеціаліст Управління 

освіти 

  

3. Паламар Д.Л. головний спеціаліст Управління 

освіти  

  

4. Куртова О.Я.     завідувач Центру освітніх 

технологій Управління освіти  

  

5. Дубодєлова І.О методист Центру освітніх 

технологій Управління освіти 

  

6. Жуганець Е.А. директор  КЗ «ПДЮТ  «ІСТОК» 

 

  

 

 
 

 

 


