
План роботи відділу освіти Богуславської райдержадміністрації на тиждень 11.11-17.11.2019 року 

№

п/п 
Дата День Назва заходу 

Місце проведення/ 

Відповідальний  

НАЧАЛЬНИК/СПЕЦІАЛІСТИ 

1  Понеділок  Участь у апаратних нарадах голови райдержадміністрації  
Райдержадміністрація/ 

О. Поліщук  

2  Понеділок  

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 

Відділ освіти/ 

 О. Поліщук 

3 
Протягом 

тижня 
 

Аналіз оперативної інформації: 

- щодо освоєння коштів освітньої субвенції 

- щодо організації освітнього процесу 

- щодо підвезення учнів до закладів освіти 

- щодо організації індивідуального та інклюзивного навчання 

- щодо організації харчування 

- щодо організації роботи освітнього округу  

Відділ освіти/ 

О. Поліщук 

О. Духан 

4  
Середа  

П’ятниця 
Особистий прийом громадян  

Відділ освіти/ 

О. Поліщук 

О. Духан 

5 
Протягом 

тижня  
 Перевірка, опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації 

Відділ освіти/ 

О. Поліщук 

О. Духан 

6 
Протягом 

тижня 
 Контроль за організацією виплати заробітної плати згідно із законодавством України 

Відділ освіти/ 

О. Поліщук 

О. Духан 

7 
Протягом 

тижня 
 

Контроль за виконанням доручень голови райдержадміністрації та директора 

департаменту освіти і науки 

Відділ освіти/ 

О. Поліщук 

О. Духан 

8 
Протягом 

тижня  
 Підпис фінансово-господарських документів 

Відділ освіти/ 

О. Поліщук 

9 
Протягом 

тижня  
 Надання допомоги з нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» 

Відділ освіти/ 

О. Поліщук 

О. Духан 

10 
Протягом 

тижня  
 

Вивчення стану організації освітнього процесу, профільного та допрофільного 

навчання в закладах освіти 

Відділ освіти/ 

О. Духан 

11 Протягом  Вивчення стану організації харчування та дотримання вимог санітарного Заклади освіти/ 



тижня  законодавства в закладах освіти району  О. Поліщук 

О. Духан 

РМК 

1 
Протягом 

тижня  
 Подання звітів - повідомлення про прийняття працівника на роботу 

РМК/ 

Л. Василенко  

2 
Протягом 

тижня  
 Формування групи слухачів на курси підвищення кваліфікації з предметів 

РМК/ 

Л. Василенко  

3 
Протягом 

тижня  
 Розроблення циклограми робочого тижня працівників методичного кабінету 

РМК/ 

методисти 

4 
Протягом 

тижня  
 

Здійснення інформаційно-консультативної  роботи та забезпечення різноманітними 

формами проведення методичної роботи щодо реалізації державної політики у сфері 

реформування освіти 

Заклади освіти/ 

методисти  

5 
Протягом 

тижня  
 Організація роботи з обдарованими дітьми  

РМК/ 

Л. Кисиленко 

6 
Середа-

п’ятниця  
 Інструктивно-методичні наради, засідання РМО 

Заклади освіти/ 

методисти  

7 11.11  

Засідання районної творчої групи вчителів музичного мистецтва з теми «Форми і 

методи викладання мистецьких дисциплін в реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

Богуславський АЛ№1/ 

В. Ніщименко 

 11.11  
Проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності 

«Бобер» 

Заклади освіти/ 

С. Мацаєнко 

8 11.11  

Засідання творчої групи вчителів історії та правознавства «Використання 

проблемних і творчих завдань як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів на 

уроках історії та правознавства» 

Богуславське НВО/ 

М. Графінова 

9 12.11  
Засідання школи становлення молодого фахівця початкових класів з теми «Зміст і 

технології викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

Богуславський  

ліцей №2/ 

В. Ніщименко 

10 13.11  
Семінар-практикум для учителів 2-х класів з теми «Наскрізні змістові лінії як засіб 

запровадження та увиразнення ключових компетентностей Нової української школи» 

Дибинецький НВК/ 

В. Ніщименко  

11 14.11  
Засідання педагогічної студії вчителів історії та правознавства «ІКТ супровід уроків 

суспільно-гуманітарного циклу: кейс-технології» 

Богуславський  

ліцей №2/ 

М. Графінова 

12 14.11  
Засідання творчої групи вчителів англійської мови «Використання методу проектів 

для розвитку соціолінгвістичної компетентності учнів» 

Богуславський АЛ№1/ 

Л. Василенко 

13 15.11  Семінар-практикум для вихователів НВК. Реалізація освітньої лінії «Дитина у Ісайківський НВК/ 



природному довкіллі» Базового компоненту дошкільної освіти. Подорож сторінками 

Червоної книги України. 

Л. Михайліченко  

14 15.11  
Навчально-практичний семінар для учителів зарубіжної літератури з теми 

«Використання медіатексту на уроках зарубіжної літератури» 

ОНЗ Іванівський НВК/ 

В. Ніщименко  

15 15.11  
Семінар-практикум для бібліотекарів району «Роль ІКТ у формуванні позитивної 

мотивації до читання 

БАЛ №1/ 

Л. Пижова 

16 15.11  Проведення гри «Геліантус - 2019» 
Заклади освіти/ 

І. Притула 

17 16-17.11  
Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та 

інформатики  

БАЛ №1/ 

Л. Кисиленко 

БУХГАЛТЕРІЯ  

1 
Протягом 

тижня  
 Підготовка статистичної звітності Бухгалтерія  

2 
Протягом 

тижня  
 Підготовка оперативної інформації до РДА та ДОН 

Бухгалтерія /  

В. Заєць 

Л. Кузьмич 

3 
Протягом 

тижня  
 Підготовка наказів з адміністративно-господарської діяльності 

Бухгалтерія /  

Л. Кузьмич 

4 
Протягом 

тижня  
 Підготовка платіжних доручень в УДК згідно зареєстрованих зобов’язань 

Бухгалтерія/ 

В. Заєць 

5 
Протягом 

тижня 
 Нарахування заробітної плати за І половину листопада 2019 року Бухгалтерія  

6 
Протягом 

тижня 
 

Щотижневий збір заявок на постачання швидкопсуючих продуктів харчування в 

заклади дошкільної освіти міста, моніторинг цін 

Бухгалтерія/ 

А. Савченко 

7 
Протягом 

тижня  
 

Складання актів введення в експлуатацію основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів 
Бухгалтерія  

8 
Протягом 

тижня  
 Проведення інвентаризації матеріальних цінностей  

Заклади освіти/ 

В. Заєць 

ГОСПОДАРСЬКА ГРУПА  

1 
Протягом 

тижня  
 

Підготовка відповідей на листи та розпорядження, оперативної інформації до РДА та 

ДОН 
Відділ освіти  

2 
Протягом 

тижня  
 Підготовка наказів з адміністративно-господарської діяльності та на відрядження 

Відділ освіти/ 

А. Тараненко 

3 
Протягом 

тижня 
 

Адміністрування інформаційних сторінок, оновлення інформації на сайті відділу 

освіти та сторінці в facebook 

Відділ освіти/ 

А. Тараненко  



4 
Протягом 

тижня 
 

Підготовка договорів про постачання товарів та послуг для відділу освіти та закладів 

освіти з підприємствами та організаціями 
Відділ освіти 

5 
Протягом 

тижня 
 

Моніторинг стану захворюваності учасників освітнього процесу та дотримання 

температурного режиму в приміщеннях закладів освіти 

Відділ освіти/ 

А. Тараненко  

6 
Протягом 

тижня  
 

Контроль стану проходження опалювального сезону 2019/2020 років у закладах 

освіти району 

Заклади освіти/ 

В. Троян 

7 
Щопонеді

лка  
 

Збір та опрацювання інформації щодо потреби природного газу для закладів 

дошкільної освіти 

Відділ освіти/ 

А. Євтушенко  

 

Начальник відділу освіти               Оксана ПОЛІЩУК 


