ПЛАН РОБОТИ
Управління освіти адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради на лютий 2022 року
№
з.п

Заходи

Термін

Відповідальні

14.02.2022
28.02.2022
15.02.2022
01.02.2022

Збицька О.Л.
Збицька О.Л.
Збицька О.Л..

02.02.2022
11.02.2022

Провозьон В.Г.
Дубодєлова І.О.

09.02.2022

Моісєєва Н.М.

24.02.2022

Куртова О.Я.

Організаційні заходи
1.

Апаратні наради Управління освіти

2.
3.

Колегія Управління освіти
Нарада директорів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти
Нарада ке5рівників закладів дошкільної освіти
Нарада з вихователями-методистами закладів
дошкільної освіти

4.
5.

6.

7.

Нарада із заступниками директорів, які опікуються
виховним процесом у закладах загальної середньої
освіти
Нарада із заступниками директорів, які опікуються
освітнім процесом у закладах загальної середньої
освіти

Організаційно-методична робота
1.

2.

3..

4.

5.

Цикл практичних семінарів щодо якісної
підготовки випускників ЗЗСО до ЗНО:
Цикл практичних семінарів щодо якісної
підготовки випускників ЗЗСО до ЗНО:
- з історії України (ХГ № 163);
- з англійської мови.(ХСШ № 75)
Семінар для директорів закладів загальної
середньої освіти «Реалізація стратегії розвитку
закладу освіти в напрямі педагогічної діяльності
працівників» (ХЗОШ № 168)
Інтерактивно-рефлексійний семінар «Безпека
молоді в інтернет просторі: психологічний аспект»
(ХСШ № 85)
Семінар-практикум для вчителів-логопедів,
вчителів-дефектологів вихователів, асистентів
вихователя ЗДО: «Застосування інноваційних
логопедичних технологій у корекційній роботі з
дітьми, що мають мовленнєві порушення» (ЗДО
№ 268)
Школа педагогічної майстерності вихователів,
вихователів-методистів ЗДО «Розвиток професійної
компетентності вихователів закладів дошкільної
освіти в умовах упровадження нової редакції
Базового компонента дошкільної освіти» (ЗДО №
280)

22.02.2022
23.02.2022
23.02.2022

Куртова О.Я.
Верчикова І.В.
Грицун Н.О.
Куртова О.Я.

22.02.2022

Верчикова І.В.

24.02.2022

Дубодєлова І.О.

17.02.2022

Дубодєлова І.О.

6.

Засідання творчої групи з обміну досвідом роботи
за
інноваційною
програмою
«Система
розвивального навчання».

16.02.2022

Моісєєва Н.М.

7.

Засідання школи «Професійної адаптації молодих
та малодосвідчених учителів» (ХЗОШ № 104)
Засідання школи молодого психолога закладу
загальної середньої освіти (ХЗОШ № 70)
Засідання школи соціального педагога-початківця
(ХЗОШ № 70)
Засідання школи молодого психолога закладу
дошкільної освіти (ЗДО № 376)
Засідання школи молодого керівника закладу
дошкільної освіти (КЗ «ДНЗ № 150»)
Розширене засідання районної методичної ради
щодо презентації досвіду роботи педагогів, які
атестуються на присвоєння педагогічних звань
Участь в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту
учнівських робіт учнів-членів МАН України
Районна олімпіада молодших школярів 3-4 -х класів
«У світі знань» (ХЗОШ № 71)»
Участь учителів у ІІ (регіональному) етапі конкурсу
«Учитель року – 2022»

23.02.2022

Верчикова І.В.

08.02.2022

Верчикова І.В.

08.02.2022

Верчикова І.В.

15.02.2022

Верчикова І.В.

10.02.2022

Провозьон В.Г.

17.02.2022

Куртова О.Я.

Упродовж
місяця
19.02.2022

Кіріна С.В.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

За графіком
КВНЗ
«ХАНО»

Моісєєва Н.М.
Куртова О.Я.

Організаційно-масові заходи
1.
2.

3.
4.

Відзначення Дня учасників бойових дій на
території інших держав
День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Лінійки пам’яті. Акція «А сотню вже зустріли
небеса…»
Заходи щодо відзначення Міжнародного дня рідної
мови.
Проведення районного конкурсу учнівських
проектів для учнів 3-6 класів «Харків очима
небайдужих дітей»

15.02.2021

Моісєєва Н.М.

20.02.2021

Моісєєва Н.М.

21.02.2021

Звездіна О.В.

Упродовж
місяця

Моісєєва Н.М.

Інформатизація освіти

3.

Електронне листування із закладами освіти та
вищими органами
Проведення електронної реєстрації дітей до
закладів дошкільної освіти
Робота з офіційним сайтом Управління освіти

4.

Аналіз функціонування сайтів закладів освіти

5.

Робота з реєстром учнів шкіл та дітей, які
проживають на території району
Надання технічної допомоги закладам освіти
щодо усунення випадків нештатної роботи
комп’ютерної техніки
Аналіз роботи закладів освіти в ДІСО

1.
2.

6.

7.

Упродовж
місяця
Щовівторка,
щоп’ятниці
Протягом
місяця
До
10.02.2022
Упродовж
місяця
Упродовж
місяця
Упродовж
місяця

Щупко О.Б.
Паламар Д.Л.
Паламар Д.Л.
Паламар Д.Л.
Паламар Д.Л.
Зорицький С.В.
Паламар Д.Л.

Фінансово-господарська діяльність
1.

Звірка з постачальниками залишків на 01.02.2022
по енергоносіях

01.02.10.02.2022

Малюгов В.А.

Прийом та обробка первинних документів
від закладів освіти по батьківській платі
Прийом та обробка первинних документів
від закладів освіти по оприбуткуванню та
списанню матеріальних цінностей
Прийом та обробка первинних документів
від закладів освіти по харчуванню дітей

Протягом
лютого
Протягом
лютого

5.

Складання довідок про перерозподіл коштів

Щоденно

Спеціалісти групи
обліку матеріальних
цінностей
Спеціалісти групи
обліку продуктів
харчування
Група економістів

6.

Складання кошторисів та розрахунків до них
до затвердженого бюджету на 2018 рік
по Управлінню освіти, його структурних
підрозділах та підпорядкованих закладах освіти.
Надання допомоги закладам освіти у вирішенні
господарських питань.
Контроль за прибиранням територій закладів
освіти.
Аналіз температурного режиму у закладах освіти.

Протягом
лютого

Група економістів

Постійно

Малюгов В.А.

Постійно

Малюгов В.А.

Протягом
лютого

Малюгов В.А.

2.
3.

4.

7.
8.
9.

Начальник Управління освіти

Куртова 725 53 51

Протягом
лютого

Вестфальська О.С.

О.Л.ЗБИЦЬКА

