ПОГОДЖУЮ
Заступник голови Волинської обласної
державної адміністрації
___________________ С. МИШКОВЕЦЬ
_____ ____________ 2017 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освіти, науки та
молоді обласної державної
адміністрації
_________________ Л. ПЛАХОТНА
_____ ______________ 2017 року

План роботи
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
на березень 2017 року
Обґрунтування
Дата
необхідності
проведення
здійснення заходу
Засідання колегії управління
Про управлінську діяльність відділу освіти Володимир-Волинської на виконання плану 30.03.2017
1. райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про загальну роботи управління
середню освіту»
Про управлінську діяльність дирекції Затурцівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціальнопедагогічної підтримки» щодо виконання основних завдань,
2.
визначених Положенням про спеціальну загальноосвітню школу
(школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку
Про стан організації харчування у навчальних закладах області
3.

№
з/п

4.

1.
2.
3.

Зміст заходу

Відповідальні

Примітка

Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.
Соломіна Т.І.
Корець А.Й.

Соломіна Т.І.

Розгляд нагородних матеріалів

Павловіч Н.Д.

Організаційні та аналітичні накази
Про участь команд школярів області у IV етапі Всеукраїнських на виконання плану до 20.03.2017
учнівських олімпіад
роботи управління
Про проведення ІV обласної олімпіади з робототехніки
на виконання плану до 30.03.2017
роботи управління
Про проведення обласних турнірів юних журналістів, істориків, на виконання плану до 15.03.2017
філософів і релігієзнавців
роботи управління

Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

Про затвердження персонального складу команди Волинської області на виконання плану
для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- роботи управління
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
Про проведення ІІ етапу Міжнародного математичного конкурсу на виконання плану
“Кенгуру” у Волинській області
роботи управління
Про проведення атестаційної експертизи Нововолинського ліцею- на виконання плану
інтернату
роботи управління
Про організацію і проведення державної підсумкової атестації учнів на виконання плану
початкової, основної та старшої школи ЗНЗ обласного роботи управління
підпорядкування
Про виконання рішення колегії щодо відповідності змісту підготовки на виконання плану
кваліфікованих робітників у ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище роботи управління
професійне училище» Державним стандартам ПТО
Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна на виконання плану
бібліотека»
роботи управління
Про підготовку до проведення обласного семінару керівників на виконання плану
загальноосвітніх навчальних закладів нового типу
роботи управління
Про направлення групи дітей до ДП «УДЦ «Молода гвардія», МДЦ на виконання плану
«Артек»
роботи управління
Про проведення семінару-навчання для директорів і власників на виконання плану
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку
роботи управління
Організаційна робота
Проведення тренувально-відбіркових зборів кандидатів на участь у на виконання плану
ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
роботи управління
Підготовка матеріалів на участь команд Волинської області у на виконання плану
фінальних етапах Всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту роботи управління
науково-дослідницьких робіт МАН
Підготовка до проведення фінального етапу Всеукраїнської учнівської на виконання плану
олімпіади з біології
роботи управління
Вивчення стану забезпечення підвезення учнів та педагогічних на виконання плану
працівників до навчальних закладів
роботи управління
Організація та проведення курсів з охорони праці та безпеки на виконання плану
життєдіяльності керівників та членів атестаційних комісій в закладах роботи управління
освіти області

до 20.03.2017
до 30.03.2017
до 30.03.2017

Соломіна Т.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Роговська Л.І.

до 31.03.2017

Соломіна Т.І.
Богданович О.І.

до 31.03.2017

Полякова Л.В.

до 31.03.2017

Демкова С.Є.

до 31.03.2017

Богданович О.І.

до 31.03.2017

Яремчук Л.Б.

до 31.03.2017

Яремчук Л.Б.

протягом
місяця
протягом
місяця

Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Толстіхіна Г.А.
Олешко П.С.,
Роговська Л.І.
Самолюк О.С.

протягом
місяця
протягом
місяця
27-31.03.2017

Плахотна Л.В.
Ващук Н.Д.
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6.

7.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Проведення спеціальної перевірки відомостей про освіту осіб, які на виконання плану протягом
претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій роботи управління
місяця
держави або органів місцевого самоврядування
Організація та проведення семінару – навчання для директорів і на виконання плану протягом
власників позаміських закладів оздоровлення та відпочинку щодо роботи управління
місяця
вимог контролюючих організацій з питань підготовки та відкриття
дитячих закладів до оздоровчого сезону «Основні вимоги
контролюючих
організацій (пожежна охорони, санепідстанція,
охорона праці) з питань підготовки та відкриття дитячих закладів до
оздоровчого сезону»
Інформаційна та контрольно-аналітична діяльність
Підготовка інформації про забезпечення дотримання конституційних звіт
протягом
прав жителів Криму, Луганської та Донецької областей, які змушені
місяця
переселитися до інших регіонів України
Підготовка інформації щодо здобуття освіти за дистанційною формою довідка
до 05.03.2017
навчання громадянами України, які проживають на території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь
Підготовка пропозицій щодо розподілу коштів субвенції з обласного довідка
до 10.03.2017
бюджету місцевим бюджетам для оздоровлення та відпочинку дітей
пільгових категорій
Підготовка інформації про прогнозні показники забезпечення довідка
до 20.03.2017
оздоровчої кампанії 2017 року
Підготовка
інформації
про
медико-психологічний
супровід довідка
до 20.03.2017
військовослужбовців,
мобілізованих
в
зону
проведення
антитерористичної операції
Про хід реалізації завдань і заходів Регіональної програми розвитку доповідна записка
до 31.03.2017
освіти Волинської області на 2014-2017 рр. навчальними закладами
Ківерцівського
району
за
художньо-естетичним
напрямком
позашкільної освіти
Про стан туристсько-краєзнавчої роботи у навчальних закладах доповідна записка
до 31.03.2017
Маневицького та Ратнівського районів
Про стан еколого-натуралістичної роботи у загальноосвітніх та доповідна записка
до 31.03.2017
позашкільних навчальних закладах м. Нововолинська

Павловіч Н.Д.
Яремчук Л.Б.

Скибінська М.В.
Самолюк О.С.
Скибінська М.В.
Крикун М.А.
Яремчук Л.Б.
Яремчук Л.Б.
Самолюк О. С.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Про дієві заходи в частині збільшення кількості гуртків науковотехнічного напряму, запровадження різних форм охоплення
позашкільною освітою, в тому числі, на базі навчальних закладів
сільської місцевості, в Луцькому районі
Про стан фізичної культури та підготовки учнівської молоді до
військової служби у Збройних Силах України у 2016-2017
навчальному році в навчальних закладах м.Володимира-Волинського
Про управлінську діяльність дирекції Затурцівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціальнопедагогічної підтримки» щодо виконання основних завдань,
визначених Положенням про спеціальну загальноосвітню школу
(школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку
Проведення засідання Волинської регіональної експертної ради.
Захист матеріалів на засіданнях експертної ради з ліцензування та
атестації ПТНЗ при АК України та Акредитаційної комісії України
Вивчення професійної діяльності керівних кадрів ПТУ № 27
м. Берестечко
Вивчення та оцінка звіту про самоаналіз освітньої діяльності
Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління
державної служби з надзвичайних ситуацій
Підготовка акту атестаційної експертизи Волинського обласного
центру з підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів АПК
Про діяльність «Молодіжного центру Волині»

доповідна записка

до 31.03.2017

Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.

довідка

до 31.03.2017

Манахін О.М.

доповідна записка,
проект рішення

до 20.03.2017

Корець А.Й.

атестаційна справа

протягом
місяця

Плахотна Л. В.
Вишневська В.М.

характеристика

до 15.03.2017

Вишневська В. М.

звіт про самоаналіз

до 31.03.2017

Вишневська В. М.

акт

до 31.03.2017

Вишневська В. М.

звіт

до 31.03.2017

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Дружук І.В.

Подання інформації Міністерству освіти і науки України про інформація
здійснення моніторингу виплати та недопущення затримки заробітної
плати за лютий 2017 року
Підготовка, збір інформації та формування річного звіту по мережі, звіт
штатах і контингентах на 2017 рік щодо оплати праці працівників
установ освіти обласного підпорядкування
Формування звіту з мережі, штатів та контингентів до бюджету на звіт
2017 рік

до 15.03.2017
до 31.03.2017

Марчук О.М.
Дружук І.В.

до 31.03.2017

Марчук О.М.
Дружук І.В.
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20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

1.

Формування довідок
на зміну планових призначень обласного
бюджету освіти
Формування інформації департаменту фінансів про обсяги видатків,
передбачених в місцевих бюджетах на оздоровлення та відпочинок
дітей
Надання інформації в департамент фінансів про обсяги видатків
місцевих бюджетів на реалізацію заходів Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини»
Надання відомостей в управління МВС України у Волинській області
щодо отримання та освоєння коштів бюджетів усіх рівнів.
Формування довідок за доходами і видатками спеціального фонду
Узагальнення кількості актів, прийнятих управлінням освіти, науки та
молоді облдержадміністрації у лютому 2017 року
Перевірка діяльності шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних
закладів Рожищенського району
Аналіз використання енергоносіїв в закладах освіти обласного
підпорядкування за 2 місяці 2017 року
Підготовка інформації в облдержадміністрацію про основні
досягнення в галузі освіти області протягом березня 2017 року
Підготовка
інформації
про
виконання
плану
роботи
облдержадміністрації протягом березня 2017 року
Підготовка звіту про діяльність управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації протягом лютого 2017 року
Про вивчення управлінської діяльності відділу освіти ВолодимирВолинської райдержадміністрації щодо виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»

довідка

до 15.03.2017

Лагановська Н.А.

довідка

до 05.03.2017

Лагановська Н.А.

довідка

до 07.03.2017

Панасюк О. М.

довідка

до 07.03.2017

Панасюк О. М.

довідка
звіт

до 31.03.2017
03.03.2017

Панасюк О. М.
Токарева М.А.

довідка

до 31.03.2017

Демкова С.Є.

звіт

07.03.2017

Шагута С.О.

звіт

до 31.03.2017

Милайчук О.А.

звіт

31.03.2017

Милайчук О.А.

звіт

03.03.2017

Милайчук О.А.

доповідна записка

до 31.03.2017

Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.,
члени робочої
групи

Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Виїзний семінар начальників управлінь міських (міст обласного на виконання плану 03-05.03.2017
значення) рад, відділів освіти районних державних адміністрацій з роботи управління
питань обміну досвідом щодо функціонування позашкільних
навчальних закладів в умовах децентралізації на базі навчальних
закладів Закарпатської області

Плахотна Л.В.,
Соломіна Т.І.,
начальники
управлінь, відділів
освіти
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2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

Обласний семінар керівників хореографічних колективів «Сутність і на виконання плану
специфіка педагогічної творчості керівника хореографічного роботи управління
колективу»
Обласний семінар-практикум керівників театральних колективів на виконання плану
«Виховання духовних цінностей засобами театрального мистецтва» роботи управління
(Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №
11 – колегіум Луцької міської ради»)
Обласний семінар для районних (міських) координаторів на виконання плану
Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності роботи управління
«Бобер» «Панельна дискусія: впровадження сучасних прогресивних
освітніх національних та зарубіжних технологій»
Семінар-нарада фахівців управлінь освіти міських (міст обласного на виконання плану
значення) рад, відділів освіти райдержадміністрацій з питань виховної роботи управління
роботи на базі навчальних закладів Горохівського району «Сучасні
тенденції формування змісту системи виховної роботи у навчальних
закладах»
Організаційно-масові заходи
Тренувально-відбіркові збори для підготовки до ІV етапу на виконання плану
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
роботи управління
ХХІV Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.: з настільного на виконання плану
тенісу та шахів; з баскетболу
роботи управління
ХІІІ Спартакіада Волині серед спеціальних загальноосвітніх на виконання плану
навчальних закладів з міні-волейболу
роботи управління
Кубок області серед юніорів з пішохідного туризму в закритих на виконання плану
приміщеннях (ІІ етап)
роботи управління

01.03.2017

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

16.03.2017

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

22.03.2017

Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.

до 31.03.2017

Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.

01-20.03.2017

Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.

02.03.2017
16-17.03.2017
03.03.2017
05.03.2017

6.

на виконання плану 10-12.03.2017
роботи управління
Обласні змагання з автомодельного спорту серед учнівської молоді на виконання плану 14.03.2017
(трасові, кімнатні кордові моделі)
роботи управління

7.

Обласний конкурс-змагання учнів молодшого шкільного віку з на виконання плану 15.03.2017
початкового технічного моделювання
роботи управління

5.

ХV Спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
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10.

Обласний конкурс троїстих музик, ансамблів та оркестрів народної
музики «Золоті зернинки Волинського краю»
ХІ Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з
баскетболу
Обласні етапи турнірів юних істориків, журналістів, філософів та
релігієзнавців

11.

Участь у IV (фінальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на виконання плану 20-31.03.2017
2016-2017 навчального року
роботи управління

12.

Навчально-тренувальні збори для учасників Всеукраїнських турнірів на виконання плану 22-24.03.2017
юних журналістів, істориків, філософів та релігієзнавців
роботи управління

8.
9.

13.
14.

15.

19.03.2017
26.03.2017

на виконання плану 28-31.03.2017
роботи управління

Обласний конкурс дитячої творчості з виготовлення державної на виконання плану 29.03.2017
символіки «Знаю, горджуся, шаную!»
роботи управління
Обласний фестиваль хореографічного мистецтва «У вихорі танцю»

18.

20.

18-19.03.2017

на виконання плану 23-24.03.2017
роботи управління
Обласний фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я» серед міст та на виконання плану 26.03.2017
районів
роботи управління
Фінальний етап Всеукраїнської учнівської учнівської олімпіади з на виконання плану 26-31.03.2017
біології
роботи управління

16.

19.

18.03.2017

ХХІV Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ з волейболу

Очно-заочна біологічна школа (весняна сесія, очно)

17.

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління

ХХІV Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ з волейболу
Навчально-тренувальні збори для учасників
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

на виконання плану 30.03.2017
роботи управління

на виконання плану до 31.03.2017
роботи управління
Всеукраїнського на виконання плану протягом
роботи управління
місяця

Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Новосад В.П.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Боснюк П.З.
Роговська Л.І.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
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21.

Обласна
виставка-конкурс
декоративно
-ужиткового
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!»

22.

Обласний огляд художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх на виконання плану протягом
шкіл, позашкільних, закладів інтернатного типу
роботи управління
місяця
Творчі звіти професійно-технічних навчальних закладів

23.
24.
25.
26.

та на виконання плану протягом
роботи управління
місяця

на виконання плану протягом
роботи управління
місяця

Конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства на виконання плану
«Юний дослідник» (9-11р) (заочно)
роботи управління
Конкурс «В об’єктиві натураліста» (заочно)
на виконання плану
роботи управління
Організація конкурсу проектів згідно з програмою «Молодь Волині» на виконання плану
на 2017 рік
роботи управління

протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця

Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О
Ткачук О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
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