
Основні заходи відділу освіти на квітень 2019 року 

 
№

п/п 
Зміст заходу 

Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 
Термін виконання 

Відповідальні 

виконавці 

І. Апаратні заходи та здійснення контролю за рівнем організації навчально-виховного процесу в закладах освіти. 

1 

Проведення оперативної наради працівників 

відділу освіти, керівників 

структурних підрозділів відділу освіти  з питань 

підведення підсумків роботи за минулий тиждень 

та визначення основних напрямів діяльності на 

поточний тиждень 

Положення про відділ освіти 

затверджене розпорядженням голови 

Богуславської РДА від 28.12.2016 р.   

№ 657 зі змінами від 06.02.2018 р № 46 

Щопонеділка  
Відділ освіти/ 

Поліщук О.В. 

2 

Участь у нараді директора ДОН з керівниками 

місцевих органів управління освітою в он-лайн 

режимі 

План роботи ДОН Щовівторка  
Відділ освіти/ 

Поліщук О.В. 

3 
Участь у нараді керівників місцевих органів 

управління освітою та засіданнях колегії ДОН 

План роботи департаменту освіти і 

науки КОДА  на 2019 рік  
Згідно графіка  Поліщук О.В 

4 
Надання методичної допомоги адміністрації 

Мисайлівського НВК 

Наказ  відділу освіти від 14.01.2019 № 

10 «Про проведення контролю за  

дотриманням закладами освіти району 

державних вимог щодо змісту,  

рівня і обсягу освітніх послуг  

відповідно до рівня і профілю 

навчання 

на період 2019 – 2027 роки» 

09-11.04 
Відділ освіти / 

Духан О.І. 

5 

Підготовка інформацій до РДА на виконання 

розпоряджень голови РДА та оперативних 

інформацій до ДОН 

Положення про відділ освіти 

затверджене розпорядженням голови 

Богуславської РДА від 28.12.2016 р.   

№ 657 зі змінами від 06.02.2018 р № 46 

Протягом місяця  

Відділ освіти/ 

Поліщук О.В. 

Духан О.І. 

Ткаченко І.В. 

6 Розгляд звернень і заяв громадян //-//-//-//-// За надходженням 

Відділ освіти/ 

Поліщук О.В. 

Духан О.І. 

Ткаченко І.В. 

Методисти РМК 

7 Нарада керівників закладів освіти  //-//-//-//-// 16.04  

Відділ освіти/ 

Поліщук О.В. 

Духан О.І. 

Ткаченко І.В. 

Методисти РМК 



8 

Контроль за організацією харчування учнів у 

закладах загальної середньої освіти та закладах 

дошкільної освіти 

//-//-//-//-// Протягом місяця  
Відділ освіти/ 

Ткаченко І.В. 

9 
Надання консультацій директорам навчальних 

закладів з питань організації освітнього процесу. 
//-//-//-//-// Протягом місяця 

Відділ освіти/ 

Поліщук О.В. 

Духан О.І. 

Ткаченко І.В. 

Методисти РМК 

10 
Надання допомоги з нагальних питань 

впровадження Закону України «Про освіту» 
//-//-//-//-// Відділ освіти  

Поліщук О.В., 

Духан О.І. 

Ткаченко І.В. 

11 

Оформлення квартальних звітів про виконання 

загальнодержавних та регіональних освітніх 

програм. 

//-//-//-//-// До 15.04. 

Відділ освіти / 

Спеціалісти, 

методисти 

12 
Організація допомоги у підготовці Дня цивільного 

захисту у ЗНЗ 
//-//-//-//-// До 20.04 

Відділ освіти / 

Поліщук О.В., 

Пижова Л.А. 

13 

Засідання районної атестаційної комісії по 

атестації педагогічних працівників на вищу 

кваліфікаційну категорію та присвоєння 

педагогічних звань. Підготовка проекту наказу за 

результатами засідання комісії 

Положення про районний методичний 

кабінет відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації від 05.02.2013 

року; план роботи РМК, наказ по 

відділу освіти 

До 10.04 
Відділ освіти / 

Василенко Л.Б. 

14 

Підготовка матеріалів до департаменту освіти і 

науки Київської ОДА для нагородження 

педагогічних працівників нагрудними знаками, 

Почесними грамотами МОН та грамотами ДОН. 

//-//-//-//-// До 10.04 
Відділ освіти / 

Василенко Л.Б. 

15 
Підбір та підготовка кадрів для роботи на пунктах 

тестування при проведенні основної сесії ЗНО 

Наказ МОН від 28.09.2018 № 1036 

«Про підготовку до проведення в 2019 

році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» 

Протягом місяця 

Відділ освіти/ 

Духан О.І., 

Вергелес О.В. 

16 
Моніторинг функціонування веб-сайтів 

навчальних закладів  

Наказ відділу освіти від 22.03.2016 № 

60-аг "Про організацію роботи за 

створення та функціонування веб-

сайтів навчальних закладів" 

02.04 
Відділ освіти / 

Тараненко А.М. 

17 
Коригування  комп’ютерної бази даних на 

замовлення для виготовлення документів про 

Наказ відділу освіти від 22.12.2018 

року № 195 «Про організацію роботи з 
Протягом місяця  

Заклади освіти,  

відділ освіти/ 



освіту випускникам 2019 року, здача бази до ДОН підготовки до видачі документів про 

освіту випускникам 2019 року» 

Духан О.І 

.Жеребило О.М. 

ІІ. Методична робота та робота з педагогічними кадрами. 

1 
Підготовка звітної документації по методичній 

роботі в КОІПОПК. 
//-//-//-//-// Протягом місяця 

Відділ освіти / 

методисти 

2 
Семінари-практикуми, засідання творчої групи для 

педагогічних працівників району 
//-//-//-//-// Згідно графіка  

РМК/ 

Вергелес О.В. 

3 

Вивчення запитів та потреб педагогічних 

працівників ЗО району щодо напрямів підготовки 

на курсах підвищення кваліфікації. Збір замовлень 

ЗО на проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічними працівниками  в 

2019/2020 н.р. 

//-//-//-//-// Протягом місяця 
Відділ освіти / 

Василенко Л.Б. 

4 
Інструктивно-методична нарада з працівниками 

РМК 
//-//-//-//-// 01.04 

РМК/ 

Вергелес О.В. 

5 
Вивчення роботи щодо апробації навчальної 

літератури та електронних засобів. 
//-//-//-//-// Протягом місяця 

РМК/ 

методисти 

6 

Поповнення та узагальнення картотеки передового 

педагогічного досвіду вчителів Богуславського 

району. 

//-//-//-//-// Згідно циклограми 
РМК/ 

методисти 

7 Засідання методично-наукової ради РМК //-//-//-//-// 18.04 
РМК/ 

члени ради 

8 

Збір витягів з протоколів засідань шкільних 

атестаційних комісій та атестаційних листів 

педагогічних працівників, які атестуються в 

поточному навчальному році 

//-//-//-//-// До 10.04 
РМК/ 

Василенко Л.Б. 

9 

Надання консультацій керівникам ЗНЗ з питань 

формування списків педагогічних працівників для 

проходження курсів підвищення кваліфікації на 

2019/2020 н.р. 

//-//-//-//-// Протягом місяця 
Відділ освіти / 

Василенко Л.Б. 

10 
Проходження курсів підвищення кваліфікації 

згідно графіка ЦІППО та КВНЗ КОР «КОІПОПК»  

ст.59 Закону України «Про освіту»; 

план ЦІППО та КВНЗ КОР 

«КОІПОПК» 

на березень 2019 року 

Протягом місяця   
Відділ освіти / 

Василенко Л..Б. 

11 

Проведення очного етапу навчання з 

педагогічними працівниками, які у 2019/2020 н.р. 

будуть працювати з учнями 1-х класів. 

Наказ МОН від 15.01.2018 № 34 “Про 

деякі організаційні питання щодо 

підготовки педагогічних працівників 

для роботи в умовах Нової української 

Згідно графіка  Ніщименко В.В. 



школи” 

12     

ІІІ. Організація роботи з дітьми окремих пільгових категорій, обдарованими учнями та дітьми з особливими 

потребами. 

1 
Проведення корекційно-розвиткових занять 

фахівцями центру  
Статут КУ «ІРЦ» Протягом місяця  

КУ «ІРЦ»/ 

фахівці 

2 
Надання консультацій батькам, діти яких 

потребують корекції мовленнєвих вад 
Статут КУ «ІРЦ» Протягом місяця 

КУ «ІРЦ»/ 

фахівці 

3 

Організація першочергового оздоровлення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та обдарованих дітей 

Положення про відділ освіти 

затверджене розпорядженням голови 

Богуславської РДА від 28.12.2016 р.   

№ 657 зі змінами від 06.02.2018 р № 46 

Протягом місяця 
Відділ освіти / 

Кисиленко Л.П. 

4 

Збір документів з метою виплати одноразової 

матеріальної допомоги дітям-сиротам та 

позбавленим батьківського піклування (ІІ етап). 

//-//-//-//-// Протягом місяця 
Відділ освіти/ 

Духан О.І. 

5 
Підбиття підсумків участі школярів району в 

творчих конкурсах, олімпіадах 

Положення про районний методичний 

кабінет відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації від 05.02.2013 

року; план роботи РМК 

Протягом місяця 
Відділ освіти / 

Кисиленко Л.П. 

6     

ІV. Організаційні та масові заходи, участь випускників у ЗНО. 
Відділ освіти / 

Александров А.М. 

1 
Районні змагання з гандболу серед ЗОШ І-ІІ ст. 

Богуславський НВК 
//-//-//-//-// 24.04 

Відділ освіти / 

Александров А.М. 

2 
Участь в обласних змаганнях «Олімпійське 

лелеченя». 

//-//-//-//-// 
Протягом місяця 

Відділ освіти / 

Александров А.М. 

3 

Проведення районного етапу Всеукраїнського 

фестивалю дружин юних пожежників-

рятувальників спільно з управлінням МНС у 

Київській області 

//-//-//-//-// 

03.04 
Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

4 
Проведення конкурсу  «Левеня» 2019»  (навчальні 

заклади) 

//-//-//-//-// 
04.04 

Відділ освіти / 

Лісова М.А. 

5 
Проведення конкурсної програми «Лідер року – 

2019» 

//-//-//-//-// 
10.04 

Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

6 
Участь в обласному етапі конкурсу «Юні 

екскурсоводи» 

//-//-//-//-// 
10.04 

Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

7 Участь в обласних змаганнях з водного туризму //-//-//-//-// 11.04 – 12.04 Відділ освіти / 



серед учнівської молоді Київщини Графінова М.А. 

8 
Участь в обласних змаганнях з велосипедного 

туризму серед учнівської молоді Київщини 

//-//-//-//-// 11.04 - 12.04 Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

9 

Проведення районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу серед команд веселих та найкмітливіших 

юних інспекторів руху – 2019 спільно з 

управлінням ДАІГУМВС України в Київській 

області 

//-//-//-//-// 17.04 
Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

10 
Проведення конкурсу «Колосок - весняний» - 

2019»  (навчальні заклади) 
//-//-//-//-// 

18.04. Відділ освіти / 

Притула І.В. 

11 

Проведення заходів у зв’язку з роковинами 

Чорнобильської катастрофи в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

//-//-//-//-// 

22.04 - 26.04 
Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

12 
Участь в обласній конференції юних краєзнавців 

«Київщина – мій заповітний край» 
//-//-//-//-// 

24.04. Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

13 

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

серед команд веселих та найкмітливіших юних 

інспекторів руху - 2018 спільно з ГУ НПУ в Київській 

області 

//-//-//-//-// 26.04 Відділ освіти / 

Графінова М.А. 

V. Фінансово-господарська діяльність. 

1 

Подача переліку нормативно-правових актів 

прийнятих відділом освіти протягом березня 2019 

року 

Лист головного територіального 

управління юстиції у Київській області 

від 15.01.2018 року №6-4/295 

До 05.04 
Відділ освіти/ 

Тараненко А.М. 

2 

Організація виплати одноразової матеріальної 

допомоги дітям сиротам та позбавленим 

батьківського піклування по досягненню 18-

річного віку. 

Стаття 25 Закону України «Про 

охорону дитинства», на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.08.05р. № 823 «Про 

затвердження Порядку надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-

річного віку» (зі змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.03.06 р. № 381 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.08.05 р. 

№823» 

До 30.04 
Відділ освіти/ 

Духан О.І. 



3 

Підготовка договорів на 2019 рік про постачання 

товарів та послуг для відділу освіти та закладів 

освіти з підприємствами  та організаціями 

Положення про відділ освіти 

затверджене розпорядженням голови 

Богуславської РДА від 28.12.2016 р.   

№ 657 зі змінами від 06.02.2018 р № 46 

Протягом місяця  
Відділ освіти/ 

Євтушенко А.В. 

4 
Адміністрування інформаційних сторінок, 

оновлення інформації на сайті відділу освіти 

Наказ від 22.03.2016 № 60-аг "Про 

організацію роботи за створення та 

функціонування веб-сайтів навчальних 

закладів" 

Протягом місяця  
Відділ освіти / 

Тараненко А.М. 

5 
Розміщення документів та інформації по 

допорогових закупівлях в системі Prozorro 

Закону України "Про публічні 

закупівлі" 
Протягом місяця  

Відділ освіти/ 

Євтушенко А.В. 

6 
Контроль обсягів споживання теплової енергії у 

закладах освіти району  

Лист Богуславської 

райдержадміністрації від 22.11.2018 

року № 07.2-16/3424 

Щодекадно  

Відділ освіти/ 

Троян В.М. 

Кузьмич Л.І. 

7 

Контроль за безперебійною роботою 

автотранспорту відділу освіти та шкільних 

автобусів 

Положення про господарську групу 

централізованого обслуговування 

відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації від 05.02.2013  

Постійно  
Заклади освіти/ 

Троян В.М. 

8 

Складання актів введення в експлуатацію 

основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів 

Положення про господарську групу 

централізованого обслуговування 

відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації від 05.02.2013  

Протягом місяця  
Відділ освіти/ 

С. Івашина 

9 

Щотижневий збір заявок на постачання 

швидкопсуючих продуктів харчування в заклади 

дошкільної освіти міста, моніторинг цін 

Положення про господарську групу 

централізованого обслуговування 

відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації від 05.02.2013  

Протягом місяця  
Відділ освіти/ 

А. Савченко  

10 
Підготовка платіжних доручень в УДК згідно 

зареєстрованих зобов’язань 

Положення про господарську групу 

централізованого обслуговування 

відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації від 05.02.2013  

Протягом місяця  
Бухгалтерія/ 

В. Заєць 

11 Підготовка фінансово-бухгалтерської звітності  //-//-//-//-// До 30.04 
Централізована 

бухгалтерія 

 

Начальник відділу освіти             О.ПОЛІЩУК 


