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ВСТУП 

План роботи відділу освіти розроблено, виходячи з аналізу виконання плану роботи за 2019 рік, з урахуванням 

пропозицій закладів дошкільної та загальної середньої освіти, міського методичного кабінету та відповідно до політики 

виконкому у сфері якості. 

План визначає основні напрямки та організаційні заходи по реалізації положень Конституції України, законів України, 

державних, регіональних та міських програм розвитку освіти, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішень сесій обласної та міської 

рад, нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України. 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У 2019 р. 

У 2019 році освітяни міста працювали над вирішенням головного завдання - забезпечення високої якості освіти та її 

відповідності потребам особистості та суспільства. 

Заклади дошкільної освіти (далі - ЗДО) у повному обсязі забезпечували запити мешканців територіальної громади на 

дитячі місця. Дошкільну освіту у міських  ЗДО здобували 98%, у селі Дмитрівка – 90% всіх дітей  передшкільного віку (з 3-х до 

6 (7) років).  

Всього функціонує 10 ЗДО, із них: 9 – загального розвитку, 1 – спеціальний компенсуючого типу. Із ЗДО загального 

розвитку 8 функціонує у місті, 1 – у селі. Режим роботи усіх ЗДО 10, 5 годин. 

У 10 ЗДО укомплектовано 110 груп, у яких нараховується  1905 дітей, із них 30 груп раннього віку (502 дітей) та 76 груп 

передшкільного віку (1403 дітей). Середня наповнюваність груп  раннього віку становить  17 дітей, а передшкільного –  19. 

У 2019 році спеціальною освітою та корекційно-розвитковими послугами було забезпечено 147 дітей з особливими 

освітніми потребами у спеціальних групах для дітей з порушенням зору, порушенням мовлення та із затримкою психічного 

розвитку ДНЗ «Казка» компенсуючого типу. Ще в 6-ти ЗДО загального розвитку («Дзвіночок», «Сонечко», «Дюймовочка», 

«Росинка», «Чебурашка», «Золота рибка»)  функціонує 7 інклюзивних груп, де здобувають дошкільну освіту 7 дітей з 

особливими освітніми потребами, супровід яких забезпечують 7 асистентів вихователя. 

Забезпечується соціальний захист дітей пільгових категорій – вихованців ЗДО. У 2019 році у 10  закладах  нараховувалось 

309 дітей пільгових категорій. У 2019 році прийом дітей до ЗДО здійснювався завідувачами відповідно до електронної 

реєстрації. Усі батьки мали змогу влаштувати дитину до ЗДО за власним вибором. Черги на влаштування дітей до ЗДО немає.  

Реальний показник інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі становить 53,4%, що на 0,3% вище в порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року. 

Оптимальний рівень фізичної підготовки дітей складає 41,2%, що на 0,3% вище в порівнянні з 2018-2019 н. р.  
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Із метою забезпечення конституційного права громадян міста на освіту та на виконання п.1. ст.13 Закону України «Про 

освіту», ст. 36 Закону України «Про загальну середню освіту» і ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в 

місті Горішні Плавні з 01.09.2019 року діє мережа закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) у такому складі: 

- ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, у ній 732 учні; 

- ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, у ній – 564 учні; 

- СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. В.О. Нижниченка, у ній -1097 учнів; 

- СЗОШ І-ІІІ ступенів №4, у ній – 687 учнів; 

- СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської, у ній – 907 учнів; 

- ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, у ній – 904 учні; 

- Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - 215 учнів. 

Всього в ЗЗСО міста навчається 5160 учнів. 

Середня наповнюваність класів учнями по місту становить 26,9 (2018 р.-26,6). 

У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 функціонує 11 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку, в яких 

навчається 126 учнів. У навчальних закладах міста: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

ім. В.О.Нижниченка, СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ім.Л.І.Бугаєвської, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, СЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 та 

Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 21 учень з особливими освітніми потребами навчається у 20 інклюзивних класах. 

Забезпечується 20 ставок асистента вчителя. Ще 28 учнів з особливими освітніми потребами здобувають освіту за 

індивідуальною формою (педагогічний патронаж).  

На виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

освіти щодо організації навчально-виховного процесу» № 2442-VІ в ЗЗСО забезпечено навчання учнів 10-11 класів за  

профілями: 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – українська мова, математика; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - математика; 

 СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім.В.О.Нижниченка – біологія і екологія, українська мова, історія України; 

 СЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – іноземна мова; 

 СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім.Л.І.Бугаєвської – математика, історія України; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 – інформатика, зарубіжна література; 

 Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – українська мова. 

Із метою організованого відпочинку дітей та підготовки домашніх завдань у ЗЗСО міста працюють групи продовженого 

дня. Для організації роботи в цих групах визначено 30 ставок вихователів ГПД. 
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З 1 вересня 2019 року всі учні перших класів навчаються у Новій українській школі за новим Державним стандартом 

початкової освіти. Два третіх пілотних класи СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. В.О.Нижниченка у 2019-2020 н.р. продовжують 

працювати за проєктом «Нова українська школа», впроваджувати та випробовувати новий Державний стандарт початкової 

освіти. 

В умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» з 2017-2018 н.р. в СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.І.Бугаєвської  

організовано навчання за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» та за освітнім проєктом «На крилах успіху». З 

вересня 2019 року до навчання за проєктом «На крилах успіху» долучився по одному першому класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. У СЗОШ І-ІІІ ступенів №4 за проєктом «На крилах успіху» продовжує працювати один другий клас та 

долучився один перший клас. 

Усі ЗЗСО працюють за 5-денним робочим тижнем в одну зміну. 

Для занять в гуртках за інтересами працює ЦД та ЮТ, у якому навчається 1261 учень. 

Аналіз працевлаштування випускників 2019 року показав, що до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ст. акредитації 

вступило 163 учні, що становить 83,1% від загальної кількості випускників. Із випускників, нагороджених Золотими і Срібними 

медалями, здобувають вищу освіту 12 учнів, що становить 100%. 

Вирішенню питання кадрового забезпечення навчальних закладів та стабільного функціонування галузі освіти сприяло 

підвищення заробітної плати освітянам, а також виплата згідно зі статтею 57 Закону України «Про освіту» стовідсоткової 

надбавки за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та виплати щорічної грошової 

винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам в повному обсязі. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ІСНУЮЮТЬ У ГАЛУЗІ: 

- застаріла матеріально-технічна база закладів освіти та її невідповідність санітарно-гігієнічним вимогам та 

універсальному дизайну; 

- необхідність постійного підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів; 

- наявність вакансій педагогічних працівників. 

МЕТА ПОЛІТИКИ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ В ГАЛУЗІ 

Підвищення результативності освітнього процесу, удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників 

шляхом упровадження інноваційних технологій для формування високорозвиненої особистості. 
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ЗАВДАННЯ ПО ДОСЯГНЕННЮ МЕТИ: 

1. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту. 

2. Підвищення рівня науково-методичного забезпечення та професійної компетентності педагогічних працівників. 

3. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів. 

4. Створення умов для виявлення, навчання та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді. 

5. Забезпечення  дітей якісною дошкільною освітою. 

6. Запровадження інклюзивного навчання. 

7. Упорядкування та розвиток мережі позашкільних закладів. 
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Завдання Захід по вирішенню 
Строк 

виконання 
Виконавець 

Очікуване фінансування 

на 2020 рік, тис. грн 

Обласн

ий 

бюджет 

Міськи

й 

бюджет 

Інші 

1. Упровадження в практику роботи 

інноваційних педагогічних технологій 

для підвищення 

конкурентоспроможності закладів 

освіти на ринку освітніх послуг 

оснащення навчальних закладів 

сучасними комп'ютерними комплексами 
2020-2021 відділ освіти - 2 000,0 - 

оснащення навчальних закладів 

сучасними предметними кабінетами 2020-2021 відділ освіти - 
у межах 

фінансув

ання 
- 

забезпечення навчальним обладнанням 

кабінетів Нової української школи 
2020-2021 ДОН, відділ освіти - 2500,0 - 

2. Створення умов для здобуття різних 

форм загальної середньої освіти учнів у 

підвідомчих закладах освіти 

забезпечення здобуття повної загальної 

середньої освіти за денною, 

екстернатною та сімейною (домашньою) 

формою навчання  

2020-2021 відділ освіти - - - 

3. Підготовка педагогічних працівників 

до роботи в Новій українській школі. 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників НУШ 
2020-2021 ДОН, відділ освіти - 30,0 - 

4. Продовження реалізації місцевих 

освітніх цільових програм 

проведення просвітницьких конкурсів, 

конкурсів-захистів МАН, учнівських 

олімпіад, турнірів 

2020-2021 відділ освіти - 700,0 - 

забезпечення адресної підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та 

молоді 

2020-2021 відділ освіти - 180,0 - 

проведення конкурсів, педагогічної 

майстерності «Учитель року», 

«Вихователь року», «Класний керівник» 

2020-2021 відділ освіти - 20,0 - 

5. Забезпечення упровадження системи 

НАССР у закладах освіти 

організація навчання відповідальних 

осіб по впровадженню системи НАССР 
2020-2021 відділ освіти - 25,0 - 

оновлення технологічного обладнання 

харчоблоків 
2020-2021 відділ освіти - 540,0 - 
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Завдання Захід по вирішенню 
Строк 

виконання 
Виконавець 

Очікуване фінансування 

на 2020 рік, тис. грн 

Обласн

ий 

бюджет 

Міськи

й 

бюджет 

Інші 

6. Створення опорного закладу у рамках 

реалізації принципу рівного доступу до 

якісної освіти відповідно до потреб 

населення Салівської громади 

підвезення учнів із с. Салівки і 

Келеберди 

 

2020-2021 відділ освіти - 280,0 - 

7. Продовження роботи з формування 

інклюзивного, комфортного, безпечного 

освітнього середовища 

організація роботи інклюзивних класів  2020-2021 відділ освіти - 3200,0 - 

забезпечення доступності до якісних 

послуг дітей з інвалідністю 2020-2021 відділ освіти - 
у межах 

фінансув

ання 
- 

удосконалення навчально-методичної 

бази та корекційно-фахового супроводу 2020-2021 відділ освіти - 
у межах 

фінансув

ання 
- 

8. Активізація у закладах освіти з 

учасниками освітнього процесу 

проведення заходів санітарно-

просвітницької та 

здоров’язбережувальної тематики з 

огляду на зростання ризиків поширення 

соціально небезпечних та інфекційних 

хвороб 

організація проведення тренінгів та 

майстер-класів на просвітницьку та 

здоров’язбережувальну тематику 

2020-2021 відділ освіти - - - 

9. Продовження роботи щодо 

забезпечення на належному рівні 

допрофільної підготовки та профільного 

навчання 

покращення матеріально-технічної бази  

2020-2021 відділ освіти - 205,0 - 

10. Підвищення ефективності 

профорієнтаційної роботи серед 

учнівської молоді щодо вибору 

майбутньої професії та тенденцій ринку 

праці 

створення сучасних кабінетів з 

профорієнтації, проведення 

профорієнтаційно-масових заходів  2020-2021 відділ освіти - 318,0 - 
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КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ 

 

Показники 
2018 

факт, % 

2019 

очікуване, % 

2020 

прогноз, % 

Показник охоплення освітою дітей у віці 3-6 років в закладах 

дошкільної освіти, 
93 91 

89 (факт – 

95%) 

у тому числі:    

міська місцевість 94 91 90 

сільська місцевість 71 71 69 

Показник охоплення дітей повною загальною середньою освітою 100 100 100 

Оснащення сучасними комп'ютерами заклади загальної середньої 

освіти  (відсоток навчально-комп’ютерних комплексів) 
55 54 54 

підключення до мережі Інтернет всіх закладів освіти 100 100 100 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА 2020 РІК: 

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста та 

системи управління якістю освіти ДСТУ ISO серії 9001; 

- забезпечення виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі  м.Горішні Плавні на 2017-2021 роки; 

- забезпечення виконання програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку 

дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» у ЗДО міста; 

- забезпечення всіх бажаючих місцями в закладах дошкільної освіти; 

- розвиток мережі закладів освіти відповідно до потреб територіальної громади; 

- раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та створення інклюзивного освітнього середовища для 

здобуття ними  освіти; 

- створення умов для змістовної зайнятості учнів у вільний час, підвищення ефективності роботи по попередженню 

бездоглядності, правопорушень та злочинності серед підлітків; 

- забезпечення державно-громадського управління в закладах загальної середньої освіти; 

- оснащення навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами з підключенням до мережі Інтернет; 

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів; 
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- підвищення рівня науково-методичного забезпечення та професійної компетентності педагогічних працівників; 

- розвиток мережі гуртків технічного спрямування позашкільного навчального закладу, підвищення рівня охоплення 

позашкільною освітою дітей шкільного віку та поліпшення її якості; 

- посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

- запровадження в навчально-виховному процесі основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів ЗЗСО; 

- удосконалення роботи психологічної служби міста через покращення кількісних і якісних показників її 

функціонування; 

- посилення профорієнтаційної роботи серед випускників ЗЗСО; 

- формування дієвого кадрового резерву на керівні посади в системі освіти міста; 

- сприяння забезпеченню економічних і соціальних гарантій педагогічним працівникам, морального та матеріального 

заохочення; 

- забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів; 

- упровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів та установ освіти до нового 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період; 

- забезпечення збалансованого та якісного раціону харчування дітей у закладах освіти міста; 

- сприяння  повноцінного функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР; 

- забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю; 

- використання різних джерел фінансування закладів та установ освіти для зміцнення їх матеріально-технічної бази. 
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2019 році 

 
№ 

з/п 
Назва цільова програми Коли і яким документом затверджена 

Відповідальні за 

реалізацію програми 

1 
Міська програма пошуку, навчання та підтримки 

обдарованої молоді на 2014-2020 рр. 

Рішення 41 сесії Комсомольської міської ради 

Полтавської області 6-го скликання від 

20.05.2014 р. 

Негода С.І. 

2 
Міська програма «Професійне самовизначення 

старшокласників» 

Рішення 17 сесії Комсомольської міської ради 

Полтавської області 5-го скликання від 

22.11.2007 р. 

Дерій О.Г. 

3 
Комплексна програма розвитку освітньої галузі 

м.Горішні Плавні на 2017-2021 роки 

Рішення 18 сесії Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області 7-го скликання від 

22.12.2016 р. 

Хохуля П.І., 

Дерій О.Г., 

Павленко Л.П., 

Негода С.І. 

4 
Міська Комплексна програма профілактики злочинності 

та правопорушень на 2016-2020 роки 

Рішення 61 сесії Комсомольської міської ради 

Полтавської області 6 скликання від 

20.10.2015 р. 

 

Хохуля П.І. 

5 

Міська цільова 

соціальна Програма «Протидія 

ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2020-2024 роки» 
 Дерій О.Г. 

5 
Методика процесу «Управління послугами освіти» 

системи управління якістю ДСТУ ISO серії 9001 

Розпорядження міського голови від 19.08.2013 

№ 417-р 
 Дерій О.Г. 

7 
Міська Комплексна програма соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2016-2020 роки 

Рішення 6 сесії Комсомольської міської ради 

Полтавської області 7-го скликання від 

16.12.2016 р. 

Павленко Л.П. 

Хохуля П.І. 

Негода С.І. 

9 

Положення про стимулювання педагогічних працівників, 

переможців конкурсів «Учитель року», «Класний 

керівник року» та конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» 

Рішення 2 сесії сьомого скликання 

Комсомольської міської ради Полтавської 

області від 01.12.2015 р. 

Негода С.І. 
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Перелік обласних програм, які будуть реалізовуватись в 2020 році. 

 

- Комплексна програма розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2017-2021 роки. 

- Програма професійної орієнтації учнівської молоді Полтавської області на здобуття актуальних на ринку праці 

професій та спеціальностей. 

- Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки. 

- Програма правової освіти населення області. 

- Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Полтавської області на 2015-2020 

роки. 

- Обласна стратегія покращення якості харчування дітей та профілактики харчових отруєнь. 

Заходи плану будуть реалізовуватись через систематичне вивчення та підтримку справ на місцях, надання практичної 

допомоги, безпосередній оперативний вплив на ситуацію. Основним залишається контроль за виконанням законодавчих та 

нормативних документів, розпоряджень голови облдержадміністрації, міського голови, рішень колегії та наказів 

Департаменту освіти і науки, ради по освіті та наказів начальника відділу освіти. Фінансування заходів плану 

відбуватиметься в межах бюджетних асигнувань, що передбачені в міському бюджеті 

План роботи відділу освіти на 2020 рік є орієнтовним. Його уточнення здійснюється через щомісячне планування. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ, УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

ХОХУЛЯ ПЕТРО ІВАНОВИЧ – ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

 
● Закон України «Про освіту»; 

● Закон України «Про  запобігання та протидію домашньому насиллю»; 

● Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 роки»; 

● Комплексна програма розвитку освіти міста Горішні Плавні Полтавської області на 2017-2021 роки ; 

● Концепція виховної діяльності навчальних закладів м. Горішні Плавні на 2015-2020 рр.; 

● Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі; 

● Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; 

● Указ Президента України від 20 березня 2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та 

моніторингу якості освіти»; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 року №1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти»;  

● Наказ МОН України від 16.10.2018 року №1109 «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення  

у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» ; 

● Наказ МОН № 1224 від 09.12.10 р. «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

● Постанова КМУ від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах».; 

 Постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів. 

 Наказ Міністерства освіти і науки України  від 09.12.10 року № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2018 року № 927 «Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Державна інформаційна  система освіти у 2018-2019 н.р.»; 
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 Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 року №306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За 

високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування,  відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2016 №1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. №955 «Про внесення змін до наказуМіністерства освіти і науки 

України від 12.01.2016 р.№8»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 №635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019.№947 «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної 

підсумкової атестації»; 

 Міська Комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни на період до 

2020 року; 

 Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального  забезпечення населення на 2016-2020 рр. 

 

ПАВЛЕНКО ЛЮБОВ ПАВЛІВНА – ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ: 

 
● Закон України «Про освіту»; 

● Закон України «Про дошкільну освіту»;  

● Закон України «Про охорону дитинства»; 

● Закон України «Про  запобігання та протидію домашньому насиллю»; 

● Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів»; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків»; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку»; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.03 року №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний 

заклад»; 
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● Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр»;  

●Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів». 

● Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227 «Про 

затвердження інструкції з організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах»; 

● Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів»; 

● Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 року № 240/165 «Про 

затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; 

● Наказ Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2002 року №667 «Про затвердження порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей в державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах»; 

● Наказ Міністерства освіти і науки України  від 09.12.2010 року №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

● Наказ Міністерства освіти і науки України  від 14.06.2013 №768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на 

освіту дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів»; 

● Наказ Міністерства освіти і науки України  та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. №104/52 «Про 

затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у ДНЗ»; 

● Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 року №590 «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР)». 

● Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2016-2020 рр. 

 

ДЕРІЙ ОЛЕНА ГРИГОРІВНА – ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ: 
● Закон України «Про охорону праці»; 

● Комплексна програма розвитку освіти міста Горішні Плавні Полтавської області на 2017-2021 роки ; 

● Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2020-2024 роки; 

● Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 19 червня 2002 року «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах»; 

● Наказ Міністерства освіти і науки України №974 від 15.08.2016 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України»; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту»; 
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● Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Полтавської області на 

2015-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 25.08.2015 №436; 

● Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.05 р. № 242/329 «Про 

затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; 

● Міська програма «Професійне самовизначення старшокласників»; 

● Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 

до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 №230-р; 

● Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додаток до наказу МОН від 16. 06. 2015 № 641); 

● Концепція виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки; 

● Концепція виховної діяльності навчальних закладів міста на 2015-2020 роки; 

● Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки; 
● Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки; 
● Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість»; 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку»; 

 Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального  забезпечення населення на 2016-2020 рр.; 

● Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 року №590 «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР)». 

 

ЛИМАР ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ: 

 

 Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» 

 Кодекс законів про працю України; 

● Закон України «Про запобігання корупції»; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

 Закон України «Про відпустки»; 

 Закон України «Про оплату праці»; 

 Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»; 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nats-patr_vykhovannia/norm-prav_baza/MON/konczepcziya.doc
http://poippo.pl.ua/images/FILES/aktualno/2015/Kontseptsia_vykhovnoi_dialnosti_2015-2020.docx
http://poippo.pl.ua/images/FILES/aktualno/2015/Kontseptsia_vykhovnoi_dialnosti_2015-2020.docx
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 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»; 

 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПАРАТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
Організація роботи апарату здійснюється згідно з «Положенням про відділ освіти», Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, розподілом функціональних обов’язків працівників апарату, затверджених наказом начальника відділу освіти від 

09.12.2019 р. №309-Н та посадовими інструкціями, затвердженими міським головою та заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів. 
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КОНТРОЛЬ ЗА РОЗПОРЯДЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА ДОРУЧЕННЯМИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ 

ОСВІТИ. 

 

1. Вхідна документація щоденно реєструється секретарем та подається начальнику відділу для прийняття управлінського 

рішення. Контроль здійснюється відповідно до резолюцій начальника. (Білогаєнко А.Г.) 

 

2. Питання підготовки та послідуючого контролю за рішенням ради по освіті покладається на головного спеціаліста Хохулю 

П.І. та працівників відділу згідно з функціональними обов’язками. 

 

3. Підготовку протокольних доручень начальника відділу, даних на нарадах керівників освітніх закладів, контроль за  

виконанням та підготовку інформації про їх реалізацію на наступній нараді здійснюють головний спеціаліст Хохуля П.І., 

головний спеціаліст Павленко Л.П. 

 

4. Підготовка протокольних доручень начальника відділу, даних на нарадах керівників освітніх закладів з кадрових питань та 

управління персоналом, контроль за виконанням та підготовку інформації про їх реалізацію здійснює головний спеціаліст 

Лимар Д.О. 

 

5. Оформлення та контроль за виконанням доручень начальника відділу на апаратних та оперативно-розпорядчих нарадах 

проводить Білогаєнко А.Г. Відповідальні особи про їхнє виконання доповідають на наступних нарадах. 

 

6. Поточні питання управлінського та виробничого характеру постійно аналізуються працівниками відділу, які при 

необхідності, подають пропозиції начальнику відділу для прийняття відповідних рішень. 

 

7. Контроль за виконанням законів України, постанов, рішень Верховної Ради, указів Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України, регіональних та міських освітянських програм, розпоряджень голови облдержадміністрації та міського 

голови здійснюються згідно з функціональними обов’язками. 
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ЦИКЛОГРАМА ДНЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

 
Початок роботи                                       8.00 

Перерва на обід                                         12.00 – 13.00 

Кінець роботи                                           17.00 

 

 

 ПРИЙМАЛЬНІ ДНІ У ВІДДІЛІ ОСВІТИ 
 

 

Начальник відділу освіти 

ЩЕРБИНА Л.О.                                        СЕРЕДА  з 15.00 до 17.00 

 

Головний спеціаліст відділу освіти                                                                             

ХОХУЛЯ П.І.                                              ВІВТОРОК  з 15.00 до 17.00               

                                                                      П’ЯТНИЦЯ  з 13.00 до 16.00                                                                        

Головний спеціаліст відділу освіти  

ДЕРІЙ О.Г.                                                 ПОНЕДІЛОК   з 15.00 до 17.00 

                                                                           СЕРЕДА     з 15.00 до 17.00 

Головний спеціаліст відділу освіти 

      ПАВЛЕНКО Л.П.                                       ВІВТОРОК   з 15.00 до 17.00 

                                                                            СЕРЕДА       з   8.00 до 11.00  

 

Головний спеціаліст  відділу освіти                                                                       

ЛИМАР Д.О.                                               ВІВТОРОК   з 15.00 до 17.00                 

                                                                     ЧЕТВЕР   з 13.00 до 16.00  

 

      Головний бухгалтер відділу освіти 

      КОШОЛКІНА О.Є.                                    СЕРЕДА   з 15.00 до 17.00 
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РОЗПОДІЛ КУРАТОРСТВА ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МІСТА 

 

 

МИРОНЕНКО Л.Н.                                    ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  

 

ДЕРЕЧА Л.М.     ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

 

ДЕРІЙ О.Г., ШОШИНА І.В.    СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. В.О.Нижниченка 

 

ХОХУЛЯ П.І.     СЗОШ І-ІІІ ступенів №4  

 

ДЕМЯНЧУК С.М., ТЕСЛЯ Л.В.  СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.І.Бугаєвської 

 

БАРСКОВА Н.С.     ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 

 

ШОШИНА І.В.      Дмитрівська СЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

ТЕСЛЯ Л.В.     ЦД та ЮТ 

 

ПАВЛЕНКО Л.П.   ДНЗ «Казка», «Дзвіночок», «Сонечко», «Золота рибка» 

 

ПОЛОВА Н.Б.     ДНЗ «Чебурашка», «Горобинка», «Росинка»                           

 

ВОЙТОВИЧ Б.П. ДНЗ «Дюймовочка», «Попелюшка», Дмитрівський ДНЗ «Сонечко» 

 

 

 

 



22 

 

ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
 

1. Оперативні наради у начальника відділу освіти із працівниками відділу відбуваються двічі на місяць по 

понеділках. 

 

2. Засідання ради по освіті відділу відбуваються щоквартально. 

 

3. Наради у начальника відділу освіти із керівниками закладів освіти відбуваються раз на місяць в четвер, при 

необхідності та  потребі виробничої діяльності в будь-який інший день. 

 

4. Семінари для керівників навчальних закладів проводяться по четвергах щоквартально. 

 

5. Наради, семінари для головних бухгалтерів навчальних закладів проводяться щомісячно. 

 

6. Підсумкові засідання ради по освіті, серпнева конференція проводяться за участю керівників закладів та 

установ освіти. 

 

7. Засідання міської атестаційної комісії педагогічних працівників відбуваються один раз на квартал. 

 

8. Наради із заступниками керівників закладів – щомісячно. 
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Підготовка проєктів рішень відділу освіти в 2020 році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 
Зміст рішення Де буде розглядатись Термін підготовки Термін засідання 

Відповідальний 

виконавець 

1. 

Про хід виконання міської Комплексної 

програми розвитку освіти міста Горішні 

Плавні на 2017-2021 рр. 

сесія жовтень листопад Щербина Л.О. 

2. 
Про підготовку закладів освіти міста до 

2020-2021 навчального року 
виконком лютий березень Дерій О.Г. 

3. 

Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків влітку 

2020 р. 

виконком березень квітень Дерій О.Г. 

4. 
Про стан харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти міста у 2020 році 
виконком  жовтень  листопад Павленко Л.П. 

5. 
Про готовність закладів освіти міста до 

нового 2020-2021 н.р. 
виконком липень серпень Дерій О.Г. 

6. 

Про затвердження фактичної мережі 

закладів  загальної середньої освіти міста 

на 2020-2021 н.р. 

виконком серпень вересень Хохуля П.І. 

8. 
Про організацію харчування дітей в 

школах міста 
виконком жовтень листопад Дерій О.Г. 
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ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РАДИ ПО ОСВІТІ НА 2020 РІК 
Зміст засідання Термін Відповідальний 

Про організацію і проведення зовнішнього  незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників  ЗЗСО у 2020 році 
лютий Хохуля П.І. 

Про підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 11 класів лютий Негода С.І. 

Про результативність експериментальної діяльності навчальних закладів (початкова школа) лютий Мироненко Л.Н. 

Про моніторинг забезпечення харчоблоків закладів освіти робітничими кадрами щодо наявності 

спеціальної професійної освіти 
лютий Дерій О.Г., Павленко Л..П.. 

Про стан профілактики бездоглядності та запобігання правопорушень неповнолітніх за 2019 рік 

та І квартал 2020 року 
квітень Хохуля П.І. 

Про виконання міської програми пошуку, навчання та підтримки обдарованої молоді у 2016-

2020 рр. 
квітень Барскова Н.С. 

Про підсумки атестації педагогічних працівників міста за 2019/2020 н.р. квітень Негода С.І. 

Про хід підготовки до проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання учнів 4-х, 9-х, 11-х класів 
квітень Хохуля П.І., Негода С.І. 

Про  охоплення  різними  формами  навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

закладах освіти міста у 2019-2020 н.р. 
квітень Павленко Л.П. 

Про моніторинг стану впровадження у харчоблоках закладів освіти системи НАССР  квітень Дерій О.Г., Павленко Л..П.. 

Про підсумки літнього оздоровчого періоду у закладах освіти міста вересень Дерій О.Г., Павленко Л..П. 

Про додаткові заходи щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх та запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми. 
вересень Хохуля П.І. 

Про стан підготовки ЗДО до нового навчального року та охоплення дітей дошкільною освітою. вересень Павленко Л.П. 

Про організацію патріотичного виховання сучасної учнівської молоді в навчальних закладах 

міста 
вересень Дерій О.Г., Тесля Л.В. 

Про особливості навчання та забезпечення корекційно-реабілітаційними послугами  дітей з 

особливими  освітніми потребами у 2020-2021 н.р. 
вересень Павленко Л.П. 

Про результативність міських та обласних конкурсів за 2020 рік 
грудень 

Барскова Н.С., 

Шишлікова В.С. 

Про забезпечення соціального  захисту дітей пільгових категорій – вихованців та учнів  закладів 

освіти міста  у 2020-2021 навчальному році 
грудень Павленко Л.П. 

Про підсумки роботи відділу освіти за 2020 рік грудень Щербина Л.О. 

Про виконання плану роботи відділу освіти за 2020 рік та затвердження плану роботи відділу 

освіти на 2021 рік 
грудень Щербина Л.О. 

Про виконання плану курсової підготовки педагогічних працівників у 2020 році грудень Шошина  І.В. 
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ТЕМАТИКА НАРАД КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА 2020 РІК 
Зміст наради Термін Відповідальний 

Про профілактику правопорушень, бездоглядності, соціального захисту неповнолітніх січень Хохуля П.І., Павленко Л.П 

Про стан травматизму в закладах освіти міста у 2019 році січень Дерій О.Г.. 

Про план відкриття інклюзивних груп та класів у 2020-2021 н.р. січень Павленко Л.П. 

Про забезпечення інформаційної підтримки реєстрації учасників пробного ЗНО-2020 січень Хохуля П.І., Негода С.І. 

Про стан упровадження на харчоблоках закладів освіти системи НАССР   січень Дерій О.Г., Павленко Л..П.. 

Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2019-2020 н.р. лютий Хохуля П.І. 

Про організацію участі випускників 2020 року у ЗНО лютий Хохуля П.І. 

Про хід навчання членів профспілкових комітетів закладів освіти з питань забезпечення 

виконання Закону України «Про охорону праці» 
лютий Василенко С.С. 

Про стан злочинності та правопорушень в І кварталі 2020 року березень Хохуля П.І. 

Про зарахування учнів до 1-х класів березень Хохуля П.І. 

Про участь учнів ЗЗСО у пробному ЗНО-2020 березень Хохуля П.І., Негода С.І. 

Про стан  захворюваності та основні вимоги до організації харчування дітей у ЗДО (за участю 

лікарів МЛ та  Держпродспоживслужби) 
березень Павленко Л.П. 

Про контроль за ланцюгом постачання харчових продуктів  на предмет відповідності системі 

НАССР 
березень Дерій О.Г., Павленко Л..П.. 

Про порядок замовлення та отримання випускної документації. квітень Хохуля П.І. 

Про хід підготовки  закладів освіти до літнього оздоровлення учнів у 2020 році. квітень Дерій О.Г. 

Про проведення Пленуму МК Профспілки «Спільні дії адміністрації відділу освіти і Профспілки 

освіти з питань дотримання положень ЗУ «Про охорону праці» 
квітень Василенко С.С. 

Про хід підготовки   ЗДО до літнього оздоровчого періоду 2020 року  квітень Павленко Л.П. 

Про виконання навчальних планів та програм за 2019-2020 навчальний рік травень Хохуля П.І. 

Про мережу груп в закладі дошкільної освіти в 2020-2021 н.р. травень Павленко Л.П. 

Про влаштування випускників ЗЗСО 2020 року із числа дітей-сиріт, дітей ПБП та дітей з 

інвалідністю 
травень Павленко Л.П 

Про підготовку до літнього оздоровлення членів профспілки травень Василенко С.С. 

Про робочі навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік червень Хохуля П.І. 

Про організацію та проведення свята медпрацівників закладів освіти міста червень Василенко С.С 

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року серпень Хохуля П.І. 

Про комплектацію 10-х класів серпень Хохуля П.І. 

Про підготовку і проведення серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти 

міста 
серпень Дерій О.Г., Негода С.І. 

Про формування мережі закладів освіти та організацію навчання учнів 1-х класів вересень Хохуля П.І. 
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Про стан удосконалення профільного навчання в старшій школі вересень Хохуля П.І. 

Про дотримання вимог правил пожежної безпеки під час освітнього процесу вересень Дерій О.Г. 

Підведення підсумків літнього оздоровлення членів Профспілки вересень Василенко С.С. 

Про моніторинг якості харчування  (анкетування учнів та батьків) з подальшим урахуванням в 

роботі 
вересень Дерій О.Г. 

Про охоплення дітей шкільного віку навчанням по здобуттю загальної середньої освіти жовтень Хохуля П.І. 

Про стан організації харчування  учнів ЗЗСО жовтень Дерій О.Г.  

Про організацію та проведення свята  до Дня працівників освіти жовтень Василенко С.С. 

Про організацію та проведення свята до Дня працівників харчової промисловості жовтень Василенко С.С. 

Про результати медичних оглядів школярів, дітей-сиріт та дітей ПБП листопад Дерій О.Г. 

Про дотримання правил безпеки життєдіяльності під час організації освітнього процесу листопад Дерій О.Г. 

Про стан правопорушень серед неповнолітніх шкіл міста листопад Хохуля П.І. 

Про стан виконання колективних договорів листопад Василенко С.С. 

Про організоване завершення І семестру та оцінювання навчальних досягнень учнів грудень Хохуля П.І. 

Про організацію новорічних свят для працівників освіти та їх дітей грудень Василенко С.С. 

Про підготовку та проведення новорічних свят для дітей і підлітків та зимових канікул грудень Павленко Л.П., Тесля Л.В.. 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, 

рішень, розпоряджень та 

контроль за їх 

виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний захист 

С І Ч Е Н Ь 

 
НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

1. Про профілактику 

правопорушень, 

бездоглядності, 

соціального захисту 

неповнолітніх.  

Хохуля П.І.,   

Павленко Л.П 

 

2. Про стан 

травматизму в закладах 

освіти міста у 2019 році.  

ДерійО.Г. 

 

3. Про план відкриття 

інклюзивних груп та 

класів у 2020-2021 н.р. 

Павленко Л.П. 

 

4. Про забезпечення 

інформаційної підтримки 

реєстрації учасників 

пробного ЗНО-2020. 

Хохуля П.І., 

Негода С.І. 

 

 

Координація дослідно-

експериментальної роботи: 

 Науково-методичні 

засади впровадження 

вітчизняної моделі 

медіаосвіти в навчально-

виховний процес ЗЗСО. 

Полова Н.Б. 

Участь у реалізації проєкту 

Полтавської обласної ради 

«Підготовка обдарованої 

молоді Полтавської області 

до участі в учнівських 

олімпіадах та інших 

інтелектуальних змаганнях у 

2013-2019 роках». 

Барскова Н.С. 

Реалізація Всеукраїнського 

проєкту «Енергоефективні  

школи: нова генерація». 

Барскова Н.С. 

Вивчення досвіду роботи 

педагогічних працівників 

ЗДО, які атестуються у 2020 

році 

Павленко Л.П. 

 

 

Розважальні та спортивні 

заходи з нагоди Нового року 

та Різдва Христового. 

Тесля Л.В. 

 

Участь в обласному етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів. 

Барскова Н.С. 
 

Участь у Всеукраїнській акції 

«Підгодуй птаха». 

Хохуля П.І 

Участь в обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних 

працівників позашкільних 

навчальних закладів 

«Джерело творчості». 

Дерій О.Г. 

Профспілковий всеобуч. 

Василенко С.С. 

Участь у зональних та 

обласних змаганнях з 

баскетболу. 

Демянчук С.М. 

 

Інформація про 

проведення новорічних та 

різдвяних свят, зимових 

канікул на апаратну 

нараду.  

Тесля Л.В. 

Річний звіт про 

функціонування ЗДО в 

2019 році (форма №85-к).   

Павленко Л.П. 

 

Звіт з безпеки 

життєдіяльності за 2019 

рік. 

Дерій О.Г. 

 

Звіт про чисельність 

працюючих і 

військовозобов’язаних за 

2019 рік. 

Лимар Д.О. 

 

Звіт  у ДОН про 

охоплення  освітою дітей з 

інвалідністю. 

Павленко Л.П. 

 

 

Підготовка 

річного звіту з 

охорони праці. 

Дерій О.Г. 
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5. Про стан 

упровадження на 

харчоблоках закладів 

освіти системи НАССР  . 

Дерій О.Г., 

Павленко Л.П. 

 

 

 

Контроль за виконанням  

міської Комплексної  

програми профілактики 

злочинності та 

правопорушень на 2016-

2020 рр. 

Хохуля П.І.  

Збір, узагальнення і 

направлення на ДОН 

інформації про стан 

злочинності та 

правопорушень серед учнів.  

Хохуля П.І. 

Контроль за виконанням 

наказу відділу освіти від 

25.12.2015 № 335-Н «Про 

підвезення учнів із 

мікрорайону Низи, Піддубне 

до шкіл м.Горішні Плавні». 

Хохуля П.І. 

Медико-педагогічний проєкт 

«Гармонія інтелекту та 

здоров’я» 2016-2021 роки. 

Тесля Л.В. 

 

Формування списків 

учителів шкіл міста для 

організації роботи на 

пунктах тестування ЗНО. 

Хохуля П.І. 

Реєстрація на пробне ЗНО – 

2020. 

Хохуля П.І. 

 

 

 

Участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності 

«Учитель року-2020». 

Негода С.І.,  

Мироненко Л.Н. 

 

Методична студія для 

заступників директорів з 

методичної роботи «Науково-

методичний супровід 

підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників». 

Негода С.І. 

Міські змагання 

інтелектуальної гри «Дебати». 

Тесля Л.В. 

 

Міський збір юних екологів 

«Від екології душі до екології 

довкілля». 

Хохуля П.І. 

 

Вернісаж ідей «Форми та 

методи роботи з учнями в 

процесі  підготовки до ЗНО з 

української мови». 

Шишлікова В.С. 

 

Методичний практикум для 

вчителів математики 

«Особливості розв’язування 

завдань ЗНО». 

 Шошина І. В. 

 

Інформація в ЗМІ про 

функціонування ЗДО у 

2019 році та план 

комплектації у 2020-2021 

н.р. 

Павленко Л.П. 
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Засідання акмеоклубу 

вчителів-словесників 

«Інкультурація здобувачів 

освіти в процесі 

компетентнісного навчання на 

уроках словесності» 

Шишлікова В.С. 

 

 

Кластер «Інноваційні засоби 

профорієнтації в ЗЗСО» 

Дерій О.Г. 

 

Участь у Всеукраїнської 

інтернет-олімпіади «Крок до 

знань 2020»  

Хохуля П.І. 

 

Участь у Всеукраїнському 

заочному конкурсі робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна-

Україна» 

Хохуля П.І. 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, 

рішень, розпоряджень та 

контроль за їх 

виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний захист 

Л Ю Т И Й 
 

РАДА ПО ОСВІТІ: 

1. Про організацію і 

проведення зовнішнього  

незалежного оцінювання 

навчальних досягнень 

випускників ЗЗСО у 2020 

році.  

Хохуля П.І. 

2. Про підсумки 

моніторингу рівня 

навчальних досягнень 

учнів 11 класів. 

Негода С.І. 

3. Про 

результативність 

експериментальної 

діяльності навчальних 

закладів (початкова 

школа). 

Мироненко Л.Н. 

4. Про моніторинг 

забезпечення харчоблоків 

закладів освіти 

робітничими кадрами 

щодо наявності 

спеціальної професійної 

освіти. 

Дерій О.Г., Павленко Л.П. 

 

Контроль за виконанням 

Комплексної програми 

розвитку освітньої галузі м. 

Горішні Плавні на 2017-2021 

роки (п.3.1).  

Хохуля П.І. 

Контроль за підготовкою до 

ЗНО в 2020 р. 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

. 

 

. 

Вивчення стану  

комплектації спеціальних 

груп у ДНЗ «Казка». 

Павленко Л.П. 

Вивчення досвіду роботи та 

надання методичної 

допомоги з питань діяльності 

шкільних бібліотек. 

Дереча Л.М. 

 

Моніторинг рівня 

навчальних досягнень 

випускників 11-х класів з 

предметів ЗНО. 

Негода С.І. 
 

 

Участь в обласних змаганнях 

інтелектуальної гри «Дебати». 

Тесля Л.В. 

Навчальні семінари для 

педагогічних працівників, які 

залучаються до роботи в 

пунктах проведення ЗНО 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

Тиждень інформаційної 

безпеки. 

Шошина І.В 

Участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. 

Барскова Н.С. 

 

Участь у відбірковому етапі 

Всеукраїнських змагань з 

робототехніки  FIRST LEGO 

League. 

Шошина І.В. 

Участь в обласному огляді-

конкурсі художньої 

самодіяльності серед учнів 

ЗЗСО та ЗПО «Веселка». 

Тесля Л.В. 

 

Підготовка та подача 

замовлення на випускну 

документацію для 

випускників 9-х та 11-х 

класів 2020 року. 

Хохуля П.І  

Інформація у ЗМІ «Про 

проведення ЗНО в 

2020 р.». 

Хохуля П.І. 

Наказ про підсумки ІІ  

етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 

2020».  

Мироненко Л.Н. 
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НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 
1. Про виконання 

навчальних планів та 

програм за І семестр 2019-

2020 н.р. 

Хохуля П.І. 

 

  

2. Про організацію 

участі випускників 2020 

року у ЗНО. 

Хохуля П.І. 

3. Про хід навчання 

членів профспілкових 

комітетів закладів освіти з 

питань забезпечення 

виконання Закону України 

«Про охорону праці».   

Василенко С.С. 

 

Організація навчання 

учителів, які будуть задіяні у 

роботі пунктів тестування. 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

 

Організація реєстрації на 

основне ЗНО-2020 

випускників 11-х класів. 

Хохуля П.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрита першість з ТПТ 

«Миргородська зима» 

(середня група) 

Хохуля П.І. 

 

 

Профспілковий всеобуч.  

Василенко С.С. 

 

Участь в обласному 

фестивалі-конкурсі «Гумор-

FEST»  

                                Тесля Л.В. 

 

Засідання консультаційного 

офісу вчителів англійської 

мови  «Про особливості 

проведення ЗНО-2020 з 

англійської мови». 

                     Шишлікова В.С. 

 

Участь в обласних змаганнях з 

боксу. 

Демянчук С.М. 

 

Участь в обласному етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів. 

Барскова Н.С. 
 

Навчальний тренінг 

«Мотивація старшокласників 

у виборі професії» 

Дерій О.Г. 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, 

рішень, розпоряджень та 

контроль за їх 

виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний захист 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

 

НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

1. Про стан злочин-

ності та правопорушень в 

І кварталі 2020 року 

Хохуля П.І.  
2. Про участь учнів 

ЗЗСО у пробному ЗНО-

2020.  

Хохуля П.І. 

3. Про стан  

захворюваності та основні 

вимоги до організації 

харчування дітей у ЗДО 

(за участю лікарів МЛ та  

Держпродспоживслужби) 

Павленко Л.П. 

4. Про зарахування 

учнів до 1-х класів 

Хохуля П.І. 

5. Про контроль за 

ланцюгом постачання 

харчових продуктів  на 

предмет відповідності 

системі НАССР  

Дерій О.Г., 

Павленко Л..П. 

 

 

Контроль за проведенням 

заліку з плавання учнями 3-х 

класів на базі ДЮСШ № 1. 

Демянчук С.М. 

Вибіркове вивчення 

організації освітнього 

процесу у інклюзивних 

групах ЗДО  

Павленко Л.П. 

 

Контроль за організацією 

участі випускників шкіл у 

пробному ЗНО-2020. 

Хохуля П.І., 

Негода С.І. 

 

Формування проекту мережі 

ЗЗСО на 2020-2021 н.р. 

Хохуля П.І. 

 

 

. 

 

Навчальні семінари для 

педагогічних працівників, які 

залучаються до роботи в 

пунктах проведення ЗНО. 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

Інструктивна нарада з 

психологами, заступниками 

директорів та методистами  

закладів освіти  щодо змін в 

системі організації надання 

освітньо-реабілітаційних 

послуг дітям з особливими 

освітніми потребами у новому 

навчальному році. 

Павленко Л.П. 

Батьківська конференція 

«Роль батьків у професійному 

самовизначенні дев’ятиклас-

ників» 

Дерій О.Г., Полова Н.Б. 

Всеукраїнський тиждень 

дитячої та юнацької книги. 

Дереча Л.М. 

Організація участі учнів ЗЗСО 

у чемпіонаті області з основ 

підприємництва «Крок до 

бізнесу»  

Барскова Н.С. 

 

Наказ по проведенню 

місячника охорони праці в 

навчальних закладах 

міста.  

Дерій О.Г. 

 

Контроль цілей по 

досягненню кількісних 

показників послуг освіти в 

сфері якості.  

Щербина Л.О. 

 

Накази про проведення 

змагань з легкої атлетики 

та участі в обласних 

змаганнях. 

Демянчук С.М. 

 

 

Підготовка рішень 

виконкому: 

- «Про підготовку 

навчальних закладів міста 

до нового 2020-2021 

навчального року». 

Дерій О.Г. 

 

 

Підготовка 

документації по 

проведенню 

місячника з 

охорони праці в 

навчальних 

закладах 

Дерій О.Г. 
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Нарада заступників 

директорів з виховної 

роботи.  

Хохуля П.І., 

Павленко Л.П.,  

Тесля Л.В. 

 

Організація участі 

випускників шкіл у пробному 

ЗНО-2020. 

Хохуля П.І., 

Негода С.І. 
 

Участь у 36 обласному зльоті 

юних краєзнавців та активістів 

музеїв при навчальних 

закладах. 

Хохуля П.І. 

Підведення підсумків міського 

етапу Всеукраїнських 

конкурсів: «Зоологічна 

галерея», «В об’єктиві 

натураліста», «Юний 

дослідник». 

Хохуля П.І. 
Проведення міських та 

підготовка до участі в 

обласних змаганнях 

«Олімпійське лелеченя». 

Демянчук С.М. 
Участь в обласному 

фестивалі-конкурсі «Гумор-

FEST»  

Тесля Л.В  
Участь в обласному 

фестивалі-конкурс 

театральних колективів 

«Браво». 

Тесля Л.В. 

 

Профспілковий всеобуч. 

Василенко С.С. 

Наказ про результати 

вивчення організації 

освітнього процесу у 

інклюзивних групах ЗДО  

    

Павленко Л.П. 
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Організація участі учнів ЗЗСО 

у Всеукраїнському 

мовознавчому конкурсі 

«Соняшник». 

Шишлікова В.С. 

 

Організація участі учнів ЗЗСО 

у Міжнародному 

математичному конкурсі 

«Кенгуру». 

Шошина І. В. 

 

Міські змагання з 

робототехніки. 

Шошина І.В. 

Відкриті змагання з ТПТ у 

м.Полтаві (старша група). 

Хохуля П.І. 

 

Організація участі учнів у 

міському та обласному 

конкурсах читців «Тарасовими 

шляхами» 

                     Шишлікова В.С. 

 

Методична година «Про 

особливості проведення ЗНО-

2020 з історії». 

Тесля Л.В. 

 

Засідання міської методичної 

сесії вчителів-словесників 

«Методичний брейн-ринг- 

формування життєвих 

компетентностей учнів за  
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допомогою методів та 

прийомів розвитку критичного 

мислення». 

Шишлікова В.С. 

Засідання міської методичної 

сесії учителів фізики: 

«Використання моделей в 

науково-дослідницькій 

діяльності учнів» 

Засідання міської методичної 

сесії учителів математики: 

«Упровадження освітніх 

інновацій при навчанні 

математики» 

Засідання міської методичної 

сесії учителів інформатики: 

«Використання моделей в 

науково- дослідницькій 

діяльності учнів» 

Шошина І. В.  

 

Організація участі учнів ЗЗСО 

у Всеукраїнському учнів-

ському конкурсі юних сус-

пільствознавців «Кришталева 

сова».  

Тесля Л.В. 

Навчання координаторів та 

медіаторів шкільних служб 

розв’язання конфліктів. 

Полова Н.Б. 

Психолого-педагогічний 

консиліум «Практичні аспекти 

та психологічні особливості 

підготовки до ЗНО». 

Полова Н.Б. 
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Семінар керівних кадрів ЗДО 

«Інтеграція інноваційних 

технологій в освітній простір 

ЗДО як запорука формування 

логіко-математичної 

компетентності у 

дошкільників». 

Войтович Б.П.  
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, 

рішень, розпоряджень 

та контроль за їх 

виконанням, 

підготовка звітів, 

інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний захист 

К В І Т Е Н Ь 

 

РАДА ПО ОСВІТІ: 

1. Про  охоплення  

різними  формами  навчання 

дітей з особливими освітніми 

потребами у закладах освіти 

міста у 2019-2020 н.р. 

Павленко Л.П. 

2. Про стан 

профілактики бездоглядності 

та запобігання 

правопорушень 

неповнолітніх за 2019 рік та І 

квартал 2020 року. 

Хохуля П.І. 

3. Про виконання 

міської програми пошуку, 

навчання та підтримки 

обдарованої молоді на 2016-

2021 рр. 

Барскова Н.С. 

 

4. Про підсумки 

атестації педагогічних 

працівників міста за 2019-

2020 н.р. 

Негода С.І. 

 

Контроль за виконанням в 

закладах загальної середньої 

освіти наказу  МОН України 

від 10.07.2019 р.  № 955 

«Про внесення зхмін до 

наказу МОН від 12.01.2016 р. 

№ 8» 

Хохуля П.І. 

Збір, узагальнення і 

направлення до обласного 

Департаменту освіти і науки 

інформації про стан 

злочинності та 

правопорушень серед учнів.  

Хохуля П.І. 

Підведення підсумків участі 

у Всеукраїнському конкурсі 

з охорони праці . 

Василенко С.С. 

Діагностичне обстеження 

вихованців старших груп 

ЗДО за регіональною 

моделлю здійснення 

психологічного визначення 

готовності дитини до школи. 

Полова Н.Б. 

 

Навчальні семінари для 

педагогічних працівників, які 

залучаються до роботи в 

пунктах проведення ЗНО 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

 

Організація роботи  ЗЗСО по 

дотриманню чистоти та 

порядку на територіях і 

мікрорайонах шкіл, парках, 

скверах, Братських могилах 

та пам’ятних місцях.  

Хохуля П.І., Дерій О.Г. 

Проведення міських змагань 

з легкої атлетики. 

Демянчук С.М. 

Організація участі учнів 

ЗЗСО в обласних змаганнях з 

легкої атлетики. 

Демянчук С.М. 

 

Участь у Всеукраїнських 

змаганнях з робототехніки  

FIRST LEGO League. 

Шошина І.В. 

 

 

Наказ про створення 

апеляційних комісій.  

Хохуля П.І.  

Підготовка пропозицій 

до проєкту рішення 

виконкому 

«Організація літнього 

відпочинку учнів шкіл 

міста».  

Дерій О.Г. 

Наказ про проведення 

Дня цивільного 

захисту в закладах 

освіти.  

Дерій О.Г. 

Проєкт наказу про 

організацію обліку 

дітей дошкільного віку 

у 2019 році. 

Павленко Л.П. 

 

Підготовка наказу про 

проведення фінальних 

змагань «Олімпійське 

лелеченя».  

Демянчук С.М. 

 

Організація роботи 

по проведенню 

місячника з 

охорони праці в 

навчальних 

закладах міста. 

Дерій О.Г., 

Василенко С.С. 

Організація роботи 

по проведенню 

місячника з охоро-

ни праці в навчаль-

них закладах міста. 

Дерій О.Г. 

Організація та 

проведення пле-

нуму МК Проф-

спілки «Спільні дії 

адміністрації 

відділу освіти і 

Профспілки освіти з 

питань дотримання 

положень Закону 

України «Про 

охорону праці». 

Василенко С.С. 
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5. Про хід підготовки до 

проведення державної 

підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного 

оцінювання учнів 4-х, 9-х, 

11-х класів. 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

6. Про моніторинг стану 

впровадження у харчоблоках 

закладів освіти системи 

НАССР. 

Дерій О.Г., Павленко Л.П. 
 

НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

1. Про порядок замов-

лення та отримання 

випускної документації.  

Хохуля П.І. 

2. Про хід підготовки 

навчальних закладів до 

літнього оздоровлення учнів 

у 2020 році.  

Дерій О.Г. 

 

3. Про проведення 

Пленуму МК Профспілки 

«Спільні дії адміністрації 

відділу освіти і Профспілки 

освіти з питань дотримання 

положень ЗУ «Про охорону 

праці». 

Василенко С.С. 

 

 

 

Вибіркове вивчення 

організації роботи 

педагогічної ради в ЗДО. 

Павленко Л.П. 

 

Конкурсний відбір проєктів 

підручників для 3, 7 класів. 

Дереча Л.М. 

 

Підведення підсумків 

міського огляду-конкурсу на 

кращу організацію правової 

освіти та виховання. 

Хохуля П.І. 

 

 

Методичний тиждень 

«Освітянський простір 

сьогодні» (за окремим 

графіком). 

Негода С.І. 

 

Проведення міського етапу 

та участь в обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю-

конкурсі «Молодь обирає 

здоров'я». 

Тесля Л.В. 

Міське освітянське свято 

«Вшановуємо 

обдарованість» 

Барскова Н.С. 

Міські змагання 

інтелектуальної гри 

Cashflow. 

Барскова Н.С. 

Засідання міського штабу 

профілактики 

правопорушень. 

Хохуля П.І. 

Участь у Відкритій Першості 

ПОЦТКУМ з техніки 

пішохідного туризму в 

Полтаві. 

Хохуля П.І. 

 

Участь в обласному семінарі-

практикумі працівників 

освіти з техніки пішохідного 

туризму в м.Полтаві. 

Хохуля П.І. 

 

Підготовка проекту 

мережі ЗЗСО та класів 

у них на 2020-2021н.р. 

Хохуля П.І. 

 

Звіт в ДОН про 

психолого-

педагогічний супровід 

дітей з особливими 

освітніми потребами у  

закладах освіти 

Павленко Л.П. 

 

Інформація в ДОН про 

стан організації 

інклюзивного 

навчання. 

Павленко Л.П. 

Наказ про  підсумки 

атестації педагогічних 

працівників у 2019-

2020 н.р. 

Негода С.І 
 

 

 

Участь у міському 

конкурсі 

відеороликів та 

презентацій до Дня 

охорони праці. 

Дерій О.Г. 
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4. Про хід підготовки   

ЗДО до літнього оздоровчого 

періоду 2020 року . 

Павленко Л.П. 

 

 

Профспілковий всеобуч.  

Василенко С.С. 

 

Участь у Всеукраїнському 

учнівському форумі «Світ 

без кордонів – Challenge of 

the Millennium». 

Тесля Л.В. 

Організація участі учнів 

ЗЗСО у Всеукраїнському 

фізичному конкурсі 

«Левеня». 

                           Шошина І. В 

 

Участь в обласному конкурсі 

“Перлини зоряного 

неба”(МАН) 

Барскова Н.С. 

Методичний практикум 

учителів математики «ЗНО-

2019. Завдання відкритої 

частини та їх оформлення». 

Шошина І. В.  

Консультації-практикуми 

для учителів хімії, біології, 

географії щодо підготовки до 

ЗНО. 

                    Барскова Н.С.  

Інструктивно-методична 

нарада «Про проведення 

ДПА у 9-х класах, ДПА та 

ЗНО в 11-х класах ЗЗСО з 

української мови та 

літератури». 

Шишлікова В.С. 
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Калейдоскоп творчих 

знахідок «Результативні 

форми та методи роботи з 

учнями в плані підготовки до 

ЗНО з англійської млви». 

Шишлікова В.С. 

 

Організація участі учнів 

ЗЗСО в обласних змаганнях з 

легкоатлетичного 

чотириборства «Дружба» 

Демянчук С.М. 

Участь в обласному 

конкурсі-огляді колективів 

екологічної просвіти «Земля 

- наш спільний дім». 

Хохуля П.І. 

Участь у обласному 

фестивалі-конкурсі «Молодь 

обирає здоров’я» 

Тесля Л.В. 

Організація участі учнів 

ЗЗСО у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі 

«Колосок». 

Барскова Н.С. 

Організація участі учнів 

ЗЗСО у Міжнародному 

учнівському конкурсі юних 

істориків «Лелека». 

Тесля Л.В. 

Педагогічна майстерня 

вчителя НУШ  «Сучасні 

практики НУШ». 

Мироненко Л.Н. 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, 

рішень, розпоряджень 

та контроль за їх 

виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний захист 

Т Р А В Е Н Ь 
  

НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

 

1. Про виконання 

навчальних планів та 

програм за 2019-2020 

навчальний рік.  

Хохуля П.І. 

2. Про мережу груп в 

закладі дошкільної освіти в 

2020-2021 н.р. 

Павленко Л.П. 

3. Про влаштування 

випускників 2020 року із 

числа дітей-сиріт, дітей ПБП 

та дітей з інвалідністю. 

Павленко Л.П. 

4. Про підготовку до 

літнього оздоровлення членів 

профспілки. 

Василенко С.С. 

Нарада заступників 

директорів з виховної 

роботи щодо організації 

літнього оздоровлення 

учнів.  

Дерій О.Г., Хохуля П.І.  

 

 

Перевірка ведення класних 

журналів у школах міста (10-

11 класи). 

Негода С.І., Хохуля П.І. 

 

Контроль за підготовкою до 

проведення державної 

підсумкової атестації.  

Хохуля П.І.  

 

Огляд готовності ЗДО до 

літнього оздоровчого 

періоду. 

Павленко Л.П. 

  

Контроль за виконанням в 

ЗЗСО наказу МОН України 

від 16.04.2018 р. № 367 «Про 

затвердження порядку 

зарахування, відрахування та 

переведення учнів до 

державних та комунальних 

закладів освіти  для здобуття 

повної загальної середньої 

освіти». 

Хохуля П.І. 

 

 

 

Міська церемонія 

нагородження талановитої 

молоді «Твоє майбутнє, 

Горішні Плавні». 

Барскова Н.С. 

Організація участі 

випускників 11-х класів у 

ЗНО-2020 (Математика 

21.05, українська мова і 

література 26.05, фізика 

28.05).  

Хохуля П.І., Негода С.І. 
Участь учнів шкіл міста в 

обласних туристичних 

змаганнях.  

Хохуля П.І. 

Свято останнього дзвоника. 

Хохуля П.І. 

 

Участь у Всеукраїнському 

фестивалі з робототехніки  

ROBOTICA. 

Шошина І.В. 

 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі-огляді колективів 

екологічної просвіти 

Хохуля П.І. 

 

Наказ про порядок 

нагородження 

випускників Золотими 

та Срібними медалями.  

Хохуля П.І.  
 

Наказ про організацію 

літнього оздоровлення 

дітей в 2020 році.  

Дерій О.Г  

 

Підготовка документів 

на нагородження 

медалями учнів шкіл.  

Хохуля П.І.  

 

Звіт в ДОН про дітей 

дошкільного віку з 

особливими освітніми 

потребами, які 

потребують створення 

безперешкодного 

середовища. 

Павленко Л.П. 

Інформація у ЗМІ: 

«Про хід комплектації 

ЗДО міста у 2020 році». 

Павленко Л.П. 

 

Організація роботи 

по проведенню 

Тижня безпеки 

дитини в закладах 

дошкільної освіти 

міста.  

Дерій О.Г. 

Контроль за 

проведенням 

інструктажів з 

безпеки 

життєдіяльності 

учнів під час літніх 

канікул.  

Дерій О.Г. 
Організація роботи 

з профілактики 

дитячого 

травматизму та ОП 

в пришкільних 

таборах та під час 

літніх канікул.  

Дерій О.Г. 
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Нарада начальників 

пришкільних таборів. 

Дерій О.Г. 

 

Нарада керівників ЗДО з 

питань організації 

змістовного літнього 

оздоровлення вихованців у 

2020 р. 

Павленко Л.П. 

 

Вивчення досвіду роботи 

щодо збереження 

наступності між дошкільною 

та початковою ланками 

освіти у ЗЗСО міста 

Мироненко Л.Н. 

Узагальнення відомостей про 

фактичну і прогнозовану 

кількість учнів закладів 

загальної середньої освіти. 

Дереча Л.М. 

Проведення моніторингового 

дослідження якості 

підручників для ЗЗСО міста. 

Дереча Л.М. 

Контроль за організацією 

участі випускників шкіл у 

ЗНО-2020. 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

 

 

 

Проведення в ЗЗСО міста 

щорічної Всеукраїнської 

акції з благоустрою «За 

чисте довкілля». 

Хохуля П.І. 

Організація тестування учнів 

9-х класів шкіл міста для 

вступу в профільний клас 

«FERREXPO» на базі СЗОШ 

І-ІІІ ступенів №5 

ім. Л.І.Бугаєвської. 

Дерій О.Г.,Негода С.І. 

Організація участі 

переможців обласних етапів 

олімпіад і МАН та їх 

наставників у церемонії 

нагородження «Опікуємося 

освітою» у м.Полтаві. 

Барскова Н.С 

Участь в обласному конкурсі 

художньої самодіяльності 

«Веселка» 

Тесля Л.В. 

Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс 

“МАН-Юніор Дослідник”  

Барскова Н.С 

 

 

«Про завершення 2019-

2020 навчального 

року». 

Хохуля П.І. 

«Про роботу 

пришкільних таборів» 

Дерій О.Г. 

Підготовка проекту 

розпорядження 

міського голови про 

роботу комісії по 

перевірці готовності 

навчальних закладів до 

літнього оздоровчого 

періоду. 

Павленко Л.П.,  

Дерій О.Г. 

Підготовка аналітичних 

матеріалів щодо 

діяльності 

психологічної служби 

системи освіти міста 

Горішні Плавні за 2019-

2020 н.р. 

Полова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, 

рішень, розпоряджень 

та контроль за їх 

виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний захист 

Ч Е Р В Е Н Ь 
 
НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

 

1. Про робочі навчальні 

плани на 2020/2021 

навчальний рік 

Хохуля П.І.  

 

2. Про організацію та 

проведення свята 

медпрацівників закладів 

міста. 

Василенко С.С. 

 

Контроль за проведенням 

державної підсумкової 

атестації ЗЗСО міста.  

Хохуля П.І.  

Контроль за оформленням та 

видачею документів про 

освіту.  

Хохуля П.І.  

 Вивчення стану організації 

та проведення літнього 

оздоровлення дітей у ЗДО, 

ЗЗСО.  

Павленко Л.П., 

Дерій О.Г 
Контроль за організацією 

участі випускників шкіл у 

ЗНО-2020. 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

 

У рамках відзначення 

Міжнародного Дня захисту 

дітей: 

- флешмоб «Ми діти твої, 

Україно!»; 

- акція «Хай сонцю і квітам 

всміхаються діти»; 

- акція для батьків «На 

захисті прав дитинства»; 

- фестиваль дитячої 

творчості «Твої таланти, 

рідне місто». 

Войтович Б.П. 

 

Вручення документів про 

освіту випускникам 9-х 

класів 2020 року. 

Хохуля П.І. 

 

Узагальнення та направлення 

в ДОН інформації про 

результати ДПА в 9-х та 11-х 

класах. 

Хохуля П.І. 

 

 

 

 

 

Підготовка інформації 

по термінах звітування 

керівників навчальних 

закладів. 

Хохуля П.І. 

  

Контроль цілей по 

досягненню кількісних 

показників послуг 

освіти в сфері якості.  

Щербина Л.О. 

 

 

Звіт про проведення 

ДПА в 4-х, 9-х, 11-х кл.  

Хохуля П.І. 

 

Інформація в ЗМІ про 

готовність ЗДО до 

роботи в літній 

оздоровчий період . 

Павленко Л.П 

 

 

 

Контроль за 

організацією 

охорони праці та 

профілактики 

дитячого 

травматизму в 

пришкільних 

таборах. 

Дерій О.Г. 
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Участь випускників 11-х 

класів у ЗНО-2020. 

(Англійська мова – 02.06; 

історія України - 04.06; 

біологія - 09.06; географія 

11.06; хімія 15.06). 

Хохуля П.І., Негода С.І. 

Організація спортивно-

масової та виховної роботи в 

пришкільних таборах.  

Дерій.О.Г. 

 
Участь у 55-му Чемпіонаті з 

техніки пішохідного туризму . 

Хохуля П.І. 

 

Міське свято по врученню 

нагород випускникам 2020 

року.  

Хохуля П.І. 

  

Випускні вечори в школах 

міста.  

Спеціалісти відділу, 

методисти ММК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, 

рішень, розпоряджень та 

контроль за їх 

виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ 

Охорона праці та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний захист 

Л И П Е Н Ь 
  

Збір, узагальнення і 

направлення до Департаменту 

освіти і науки інформації про 

стан злочинності та 

правопорушень серед учнів у 

ІІ кварталі 2020 року.  

Хохуля П.І. 

 

Контроль за організацією і 

проведенням літнього 

оздоровлення дітей у ЗДО, 

ЗЗСО, ЗПО. 

Дерій О.Г. 

  

Підготовка проєктів 

рішень виконкому для 

оприлюднення: 

 «Про готовність закладів 

освіти міста до нового 

2020-2021 навчального 

року». 

Дерій О.Г., 

Павленко Л.П. 

 

Інформація у ДОН про 

розвиток мережі ЗДО 

Павленко Л.П. 

 
 

 

 

 

Оперативна інформація в Департамент освіти і науки. 

Звіт про підготовку до нового навчального року. 

Спеціалісти відділу освіти 

 

 

Підготовка до серпневої конференції педагогічних працівників міста 

Спеціалісти відділу освіти, ММК 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, рішень, 

розпоряджень та контроль за 

їх виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці 

та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний 

захист 

С Е Р П Е Н Ь 
 

СПІЛЬНА НАРАДА 

АПАРАТУ ВІДДІЛУ ТА 

КЕРІВНИКІВ 

НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ: 

1. Про підготовку   

закладів освіти до нового 

навчального року.  

Хохуля П.І.,Дерій О.Г., 

Павленко Л.П. 

2. Про комплектацію 

10-х класів.  

Хохуля П.І.  

3. Про підготовку і 

проведення серпневої 

конференції педагогічних 

працівників навчальних 

закладів міста.  

Дерій О.Г, Негода С.І. 

 

 

 

Огляд закладів освіти по 

підготовці до нового 

навчального року.  

Хохуля П.І., Дерій О.Г., 

Павленко Л.П.  

 

Контроль за своєчасним і 

якісним оформленням ЗЗСО 

списків учнів навчального 

закладу. 

Хохуля П.І. 

 

Експериментальне 

впровадження міського 

проекту «Основи 

підприємництва». 

Барскова Н.С. 

 

 

Підготовка свята Першого 

дзвоника.  

Хохуля П.І.  

Участь учнів шкіл міста у 

святкових заходах до 29-

річниці Незалежності України 

та Дня прапора України. 

Хохуля П.І., Дерій О.Г. 

Проведення серпневої 

конференції педагогічних 

працівників навчальних 

закладів міста. Підсумки 2020-

2021 навчального року та 

основні завдання на 2020-2021 

навчальний рік». 

Дерій О.Г., Негода С.І. 

 

Засідання міських методичних 

сесій учителів ЗЗСО. 

Негода С.І., методисти ММК 

 

ПІДГОТОВКА НАКАЗІВ: 

Про проведення серпневої  

конференції педагогічних 

працівників.  

Хохуля П.І.  

    Про підготовку до нового                                       

навчального року. 

Хохуля П.І., Дерій О.Г. 

 

ПІДГОТОВКА РІШЕНЬ 

ВИКОНКОМУ: 

Про готовність ЗЗСО та 

ЗПО до нового 2020-2021 

навчального року. 

Хохуля П.І., 

Дерій О.Г. 

 

ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ: 

Про підготовку до нового 

навчального року. 

Хохуля П.І., 

Дерій О.Г. 

Про підсумки участі збірних 

команд міста в Обласній 

Гімназіаді школярів. 

Демянчук С.М. 
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Про працевлаштування  

випускників 2020 року. 

Хохуля П.І. 
Оперативна інформація в 

Департамент освіти і науки 

про підготовку до нового 

навчального року.  

Хохуля П.І. 

ПІДГОТОВКА 

ІНФОРМАЦІЇ 

Про літнє оздоровлення.  

Дерій О.Г.  

Підготовка проектів 

рішень виконкому на 

оприлюднення: 

«Про затвердження 

фактичної мережі ЗЗСО 

міста на 2020-2021 

навчальний рік». 

Хохуля П.І. 

Звіт в ДОН про охоплення 

навчанням дітей з 

інвалідністю. 

Павленко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із педагогами, 

виховна та спортивно-масова 

робота з дітьми 

Підготовка наказів, рішень, 

розпоряджень та контроль за 

їх виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці 

та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний 

захист 

В Е Р Е С Е Н Ь 

 
РАДА ПО ОСВІТІ: 

 

1. Про особливості 

навчання та забезпечення 

корекційно-

реабілітаційними 

послугами  дітей з 

особливими  освітніми 

потребами у 2020-2021 н.р. 

Павленко Л.П. 

 

2. Про додаткові заходи 

щодо профілактики 

правопорушень серед 

неповнолітніх та 

запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми. 

Хохуля П.І. 
 

3. Про стан підготовки 

ЗДО до нового 

навчального року та 

охоплення дітей 

дошкільною освітою. 

Павленко Л.П. 

 

 

 

 

Збір та узагальнення 

інформації щодо охоплення 

навчанням дітей з 

інвалідністю. 

Павленко Л.П. 

 

Контроль за 

працевлаштуванням 

випускників 9-х і 11-х класів 

2020 року. 

Хохуля П.І.  

 

Контроль за комплектуванням 

класів, факультативів, курсів за 

вибором, ГПД і гуртків за 

інтересами. 

До 20.09.2020 року. 

Хохуля П.І. 

 

Проведення в ЗЗСО рейду 

«Урок».  

Хохуля П.І. 

 

Комплектування гуртків у ЦД 

та ЮТ. 

Хохуля П.І., Дерій О.Г. 

 

 

Свято Першого дзвоника. 

Хохуля П.І. 

 

Театралізований захід «Свято 

першокласника». 

Мироненко Л.Н. 

Контроль за охопленням 

організованим дозвіллям 

«важковиховуваних підлітків» 

та дітей пільгових категорій. 

Хохуля П.І.  

 

Участь у Всеукраїнських 

змаганнях з моделювання 

«розумних» пристроїв 

«STEAM House». 

 Шошина І.В. 

 

Участь в обласних змаганнях з 

пішохідного туризму.  

Хохуля П.І. 

Підведення підсумків І етапу 

Всеукраїнських конкурсів: 

«Мій рідний край, моя земля»; 

«Малі ріки Полтавщини»; 

 «Ліси для нащадків»; 

Конкурс плакатів «Природа і  

 

Підготовка рішень 

виконкому: 

«Про затвердження 

фактичної мережі ЗЗСО на 

2020-2021 н.р.».  

Хохуля П.І. 

 

«Підготовка інформації та 

пропозицій за підсумками 

літнього оздоровлення». 

Дерій О.Г. 

 

Проект наказу про 

проведення міських змагань 

із легкоатлетичного кросу. 

Демянчук С.М. 

Оперативна інформація про 

працевлаштування 

випускників 2020 року. 

Хохуля П.І.   

 

Складання звітів у системі 

«ІСУО» та подача звітів до 

Департаменту освіти і науки 

– ЗНЗ-1, 76-РВК, Д-4 Д-5, Д-

6, Д-7, Д-8, Д-9.  

Хохуля П.І.  
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4. Про організацію 

патріотичного виховання 

сучасної молоді в 

навчальних закладах міста. 

Дерій О.Г., 

Тесля Л.В. 

5. Про підсумки 

літнього оздоровчого 

періоду у закладах освіти 

міста. 

Дерій О.Г.., 

Павленко Л.П. 

 
НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

1. Про формування 

мережі навчальних 

закладів та організацію 

навчання учнів 1-х класів. 

Хохуля П.І. 

2. Про стан 

удосконалення 

профільного навчання в 

старшій школі.  

Хохуля П.І.  

3. Про дотримання 

вимог правил пожежної 

безпеки під час навчально-

виховного процесу.  

Щербина Л.О. 

 

4. Про підсумки 

літнього оздоровлення 

членів Профспілки. 

Василенко С.С. 

 

Вивчення рівня   соціального 

захисту дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених  батьківського 

піклування згідно з 

Постановою Кабінету 

Міністрів України №226 від 

05.04.1994 року (в ЗДО та 

ЗЗСО).  

Павленко Л.П. 

  

Вивчення стану охоплення  

навчанням дітей з особливими 

освітніми потребами у 

закладах освіти міста 

Павленко Л.П. 

 

Вивчення та аналіз стану 

роботи з організації курсової 

підготовки у навчальних 

закладах міста. Формування 

замовлення на 2021 рік. 

Шошина І. В. 
 

Інструктивно-методична 

нарада «Особливості 

викладання української мови 

та літератури, зарубіжної 

літератури у 2020-2021 

навчальному році». 

Шишлікова В.С. 

 

 Облік дітей дошкільного віку 

та  охоплення їх дошкільною 

освітою. 

Павленко Л.П. 

 

люди», «Птах року», 

«Вчимося заповідати», 

«Біощит»,  «Галерея 

кімнатних рослин», «Парад 

квітів біля школи». 

Хохуля П.І.  

 

Нарада з громадськими 

інспекторами навчальних 

закладів міста щодо 

соціального захисту дітей 

пільгових категорій. 

Павленко Л.П. 

Участь у відкритому 

Чемпіонаті м. Полтави з 

техніки пішохідного туризму 

на Кубок міського голови. 

Хохуля П.І. 

 

Круглий стіл «Підсумки 

проведення ЗНО-2020». 

Негода С.І. 

Підготовка учасників 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів та МАН в у 

Полтавську обласну 

спеціалізовану школу-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

та курсів при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені 

А.С.Макаренка (за окремим 

планом) 

Барскова Н.С. 

 

Звіт до управління 

статистики   77-РВК.  

Хохуля П.І.  

 

Звіт в ДОН про облік дітей 

дошкільного віку, охоплення 

їх дошкільною освітою  

Павленко Л.П. 

 

Підготовка інформації в 

Департамент освіти і науки 

про організацію харчування 

учнів шкіл.  

Дерій О.Г. 

 

Підготовка інформації в 

Департамент освіти і науки 

про молодих спеціалістів. 

Лимар Д.О. 

 

Контроль цілей по 

досягненню кількісних 

показників послуг освіти в 

сфері якості. 

Щербина Л.О.  
 

Звіт в ДОН про психолого-

педагогічний супровід дітей 

з особливими освітніми 

потребами у закладах освіти 

міста 

Павленко Л.П. 
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5. Про моніторинг 

якості харчування  

(анкетування учнів та 

батьків) з подальшим 

урахуванням в роботі. 

Дерій О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний консиліум 

«Результати здачі ЗНО з 

української мови та літератури. 

Досягнення і проблеми». 

Шишлікова В.С. 

 

Інвентаризація навчальної 

літератури ЗЗСО міста. 

Дереча Л.М. 

 

Узагальнення відомостей про 

фактичну і прогнозовану 

кількість учнів закладів 

загальної середньої освіти 

міста. 

Дереча Л.М. 

 

Навчальний семінар 

«Методика проведення 

шкільних, міських олімпіад та 

перевірки олімпіадних 

завдань». (Заступники 

директорів шкіл, керівники 

міських МО). 

Барскова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний фестиваль 

робототехніки «FERREXPO 

ROBOT FEST – 2020». 

Щербина Л.О., 

 Негода С.І. 

 

Методична студія для 

заступників директорів з 

методичної роботи «Науково-

методичний супровід 

підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників». 

Негода С.І. 

 

Методична нарада директорів 

ЗЗСО «Про підготовку та 

проведення конкурсу 

педагогічної майстерності 

«Учитель року - 2021». 

Мироненко Л.Н. 

 

Підготовка наказу «Про 

організацію та проведення 

навчальних циклів з 

формування здорового 

способу життя «Разом до 

здоров’я». 

Дерій О.Г. 

 

Звіт про психолого-

педагогічний супровід 

вихованців та учнів 

зособливими освітніми 

потребами у інклюзивних 

групах і класах 

Павленко Л.П.  

 

Наказ про створення міської 

атестаційної комісії . 

Негода С.І. 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, рішень, 

розпоряджень та контроль за 

їх виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці 

та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний 

захист 

Ж О В Т Е Н Ь 

 

НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

1. Про охоплення 

дітей шкільного віку 

навчанням по здобуттю 

загальної середньої освіти. 

Хохуля П.І. 

2. Про стан організації 

харчування учнів у 

закладах загальної 

середньої освіти. 

Дерій О.Г. 
3. Про організацію та 

проведення свята «День 

працівників освіти». 

Василенко С.С. 

4. Про організацію та 

проведення свята – День 

працівників харчової 

промисловості.  

Василенко С.С.  

 

 

 

Контроль за наповнюваністю 

вихованцями гуртків в ЦД та 

ЮТ.  

Хохуля П.І.,   

Дерій О.Г. 

 

Забезпечення пільг і гарантій 

дітям-сиротам та дітям ПБП: 

харчування в  закладах освіти.  

Дерій О.Г. 

 

 Стан організації харчування 

учнів у  закладах освіти. 

Дерій О.Г.     

Збір, узагальнення і 

направлення до Департаменту 

освіти і науки інформації про 

стан злочинності та 

правопорушень серед учнів.                 

Хохуля П.І. 

 Стан організації харчування 

дітей у ЗДО 

Павленко Л.П. 

Психодіагностичне дослідженя 

процесу адаптації учнів 5-х 

класів ЗЗСО міста. 

Полова Н.Б. 

 

Всеукраїнський форум 

учнівської молоді «На шляху 

до Європейського дому» 

Тесля Л.В. 
Загальноміське спортивне 

свято «Маленькі кроки до 

великої перемоги». 

Войтович Б.П. 

Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек. 

Дереча Л.М. 

 

Обласний конкурс «Відлуння 

заповітів земляків». 

Барскова Н.С. 

Проведення І етапу 

всеукраїнських  учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів. 

Барскова Н.С.  

 

Робота шкільних гуртків за 

інтересами та зайнятість учнів 

у гуртках ЦД та ЮТ. 

Хохуля П.І.  

 

 

 

Звіт у Департамент освіти і 

науки про працевлаштування 

випускників 9-х і 11-х класів.  

Хохуля П.І. 

 

Звіт у Департамент освіти і 

науки про чисельність та 

склад педагогічних 

працівників ЗЗСО (83-РВК) 

Лимар Д.О. 

 

Підготовка проєктів рішень 

виконкому для 

оприлюднення: 

 «Про стан харчування дітей 

у ЗДО ». 

Павленко Л.П. 

 

«Про організацію 

харчування дітей у школах 

міста» 

Дерій О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Організація та 

проведення 

місячника 

пожежної 

безпеки в 

навчальних 

закладах міста.  

Дерій О.Г. 

Контроль за 

проведенням 

проти пожеж-

них тренувань 

у закладах 

освіти міста. 

Дерій О.Г. 

Підготовка до 

проведення в 

закладах освіти 

міста 

місячника 

пожежної 

безпеки 

Дерій О.Г. 
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Проведення моніторингового 

дослідження щодо 

забезпечення підручниками 

учнів ЗЗСО у 2020 році. 

Дереча Л.М. 

. 

Інструктивно-методична 

нарада «Організація 

проведення ЗНО-2021». 

Негода С.І. 

 

Моніторинг рівня навчальних 

досягнень випускників 11-х 

класів з предметів ЗНО. 

Негода С.І. 
 

 

Організація та проведення 

міських змагань з 

легкоатлетичного кросу.  

Демянчук С.М. 

 

Проведення в закладах освіти 

заходів з нагоди 75-ї річниці 

визволення України від 

німецько-фашистських 

загарбників. 

Хохуля П.І., Тесля Л.В. 

 

Проведення в навчальних 

закладах місячника пожежної 

безпеки. 

Дерій О.Г.. 

 

Проведення міських змагань з 

легкоатлетичного 

чотириборства «Дружба». 

Демянчук С.М. 

 

Участь в обласних змаганнях з 

легкоатлетичного кросу. 

Демянчук С.М. 

 

Участь у заочній обласній 

фотоолімпіаді «Пізнай свій 

рідний край». 

Хохуля П.І. 

 

Участь в обласному семінарі-

практикумі керівників музеїв 

при ЗЗСО (м. Полтава).  

Хохуля П.І. 

 

Підготовка проектів рішень 

сесій міської ради для 

оприлюднення: 

«Про виконання міської 

Комплексної програми 

розвитку освіти міста на 

2017-2021 роки»  

Дерій О.Г. 

Наказ про організацію 

попередніх діагностичних 

обстежень дітей в ЗДО. 

Павленко Л.П. 

Наказ про результати 

вибіркового контролю 

виконання натуральних норм 

харчування в ЗДО. 

Павленко Л.П. 

Наказ про проведення 

атестації педагогічних 

працівників у 2020-2021 

навчальному році. 

Негода С.І. 
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Профспілковий всеобуч.  

Василенко С.С. 

 

Міські математичні змагання 

ім. М.В. Остроградського. 

Обласний турнір “Юні 

інформатики - 2020” 

Відкритий обласний конкурс 

учнівської молоді з 

інформаційних технологій. 

Шошина І.В. 

 

Участь у відкритих змаганнях 

з ТМТ м. Миргорода 

«Миргородський марафон» 

Хохуля П.І. 

 

Участь в обласному зборі 

юних екологів (м. Полтава.)  

Хохуля П.І. 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, рішень, 

розпоряджень та контроль за 

їх виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці 

та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний 

захист 

Л И С Т О П А Д 

 

НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

 

1. Про результати 

медичних оглядів 

школярів, дітей-сиріт та 

дітей ПБП. 

Дерій О.Г. 

2. Про дотримання 

правил безпеки 

життєдіяльності під час 

організації освітнього 

процесу.  

Дерій О.Г. 

3. Про стан 

правопорушень серед 

неповнолітніх шкіл міста.  

Хохуля П.І. 

 

4. Про проведення 

профспілкових зборів у 

первинних профспілкових 

організаціях «Про стан 

виконання колективних 

договорів».  

Василенко С.С. 

 

 

Контроль за організацією 

індивідуального навчання 

учнів у навчальних закладах.  

Хохуля П.І.  

 

Вивчення рівня навчальних 

досягнень з фізичної культури 

в СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

ім.Бугаєвської. 

Демянчук С.М. 

 

Моніторингове дослідження 

поширеності вживання 

психоактивних речовин 

молоддю ЗЗСО міста. 

Полова Н.Б. 

 

Міський етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

Барскова Н.С. 

 

Вивчення досвіду роботи 

педагогічних працівників ЗДО, 

які атестуються в 2021 році. 

Павленко Л.П. 

 

 

Семінар керівних кадрів ЗДО 

«Дошкільна освіта в 

сучасному освітньому 

просторі: інноваційні 

тенденції розвитку». 

Войтович Б.П. 

День української писемності й 

мови - урочисте відзначення. 

Шишлікова В.С. 

 

Участь в обласному конкурсі 

проектів учнівського 

самоврядування «Ми віримо в 

гарне майбутнє». 

Тесля Л.В. 

 

 

І етап Всеукраїнського 

конкурсу педагогічної 

майстерності «Учитель року - 

2021». 

Мироненко Л.Н. 

Міський етап Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика. 

Шишлікова В.С.,  

Мироненко Л.Н. 

 

Наказ відділу освіти «Про 

організацію профілактики 

правопорушень у закладах 

освіти».  

Хохуля П.І.  

Підготовка інформації про 

проведення місячника 

правової освіти.  

Хохуля П.І., Тесля Л.В. 

  

Підготовка наказу про 

підготовку та проведення 

новорічних і різдвяних свят. 

Щербина Л.О., Тесля Л.В. 

 

Наказ про проведення 

обласних змагань із міні-

футболу. 

Демянчук С.М. 

 

Наказ про проведення 

обласних змагань із боротьби 

дзюдо. 

Демянчук С.М. 
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Нарада заступників 

директорів шкіл із 

виховної роботи.  

Тесля Л.В.,  

Хохуля П.І.  
 

 

Інструктивно-методична 

нарада «Нормативно-правове 

забезпечення проведення 

пробного ЗНО-2021». 

Хохуля П.І.,  

Негода С.І. 

. 

 

 

Міський етап Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка. 

Шишлікова В.С. 

Міська науково-практична 

конференція для випускників 

11-х класів «Профорієнтація: 

вчора, сьогодні, завтра». 

 Дерій О.Г., 

 Полова Н.Б. 

Всеукраїнська акція «16 днів 

проти насильства». 

Полова Н.Б. 

Організація участі учнів ЗЗСО 

у всеукраїнському конкурсі 

учнівської творчості 

«Об'єднаймось, брати мої». 

Тесля Л.В.,  

Шишлікова В.С. 

Організація та проведення 

обласних змагань з боротьби 

дзюдо.  

Демянчук С.М. 

Проведення місячника 

правових знань. 

Хохуля П.І., 

 Тесля Л.В. 

Підведення підсумків міського 

етапу Всеукраїнської 

експедиції «Моя Батьківщина-

Україна». 

Хохуля П.І. 

 

 

Підготовка проектів 

рішень сесії міської ради: 

«Про виконання 

Комплексної програми 

розвитку освіти міста на 

2017-2021 роки» 

Дерій О.Г. 

Наказ про проведення 

обласних змагань з 

настільного тенісу 

Демянчук С.М. 
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Засідання міського штабу 

профілактики правопорушень.  

Хохуля П.І. 

 

Організація участі в зональних 

змагань з міні-футболу.  

Демянчук С.М. 

 

Профспілковий всеобуч . 

Василенко С.С. 

 

Організація участі учнів у 

міжнародній грі «Sunflower». 

Шишлікова В.С. 

 

Організація участі учнів ЗЗСО 

в обласних змаганнях з шахів. 

Демянчук С.М. 

 

Організація участі учнів ЗЗСО 

у міжнародному конкурсі 

комп’ютерної вправності 

«Бобер-2020». 

Обласні математичні змагання  

ім. М.В.Остроградського. 

Обласний чемпіонат з 

інформаційних технологій 

“Сучасна інформатика – 

успішне майбутнє” 

Шошина І.В.. 

 

Організація участі учнів ЗЗСО 

в обласному конкурсі 

«Здорове життя-успіх буття» 

Барскова Н.С 
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Організація участі учнів ЗЗСО 

у міжнародній природознавчій 

грі «Геліантус». 

Барскова Н.С. 

 

Організація участі учнів ЗЗСО 

у всеукраїнському етапі 

міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру». 

Шошина І. В. 

 

Участь у відкритому  

чемпіонаті Полтавської 

області з пішохідного туризму 

у приміщенні. 

Хохуля П.І. 
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Організаційні заходи. 

Спільні заходи відділу та 

Ради голів профспілкових 

комітетів. 

Робота ради по освіті 

Керівництво і контроль  

за роботою 

навчальних закладів 

Методичні заходи із 

педагогами, виховна та 

спортивно-масова робота з 

дітьми 

Підготовка наказів, рішень, 

розпоряджень та контроль за 

їх виконанням, підготовка 

звітів, інформацій, 

повідомлень у ЗМІ  

Охорона праці 

та 

профілактика 

дитячого 

травматизму. 

Цивільний 

захист 

Г Р У Д Е Н Ь 
 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ПО 

ОСВІТІ: 

1. Про підсумки 

роботи відділу освіти за 

2020 рік. 

Щербина Л.О. 

2. Про виконання 

плану роботи відділу 

освіти за 2020 рік та 

затвердження плану 

роботи відділу освіти на 

2020 рік. 

Щербина Л.О. 

3. Про 

результативність міських 

та обласних конкурсів за 

2020 рік. 

Барскова Н.С.,  

Шишлікова В.С. 

 

4. Про забезпечення 

соціального  захисту дітей 

пільгових категорій – 

вихованців та учнів  

закладів освіти міста  у 

2020-2021 н. р.  

Павленко Л.П. 

 

 

Стан викладання фізичної 

культури та ведення 

спортивної документації в 

ЗЗСО міста. 

Демянчук С.М. 

Реалізація інноваційної 

програми «Перетворення 

шкільної бібліотеки в 

шкільний бібліотечно-

інформаційний центр». 

Дереча Л.М.  

Участь у реалізації проєкту 

Полтавської обласної ради 

«Підготовка обдарованої 

молоді Полтавської області до 

участі в учнівських олімпіадах 

та інших інтелектуальних 

змаганнях». 

Барскова Н.С. 

Контроль за виконанням  

наказу відділу освіти «Про 

стан і заходи щодо 

поліпшення роботи з 

попередження правопорушень, 

злочинності серед учнів ЗНЗ».  

Хохуля П.І.  

 

 

Семінар керівних кадрів  

ЗЗСО «Упровадження моделі 

громадсько-активної школи в 

навчальному закладі»  

Негода С.І. 

Міський етап Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. 

Барскова Н.С. 

 

Міський конкурс бізнес-

планів. 

Барскова Н.С 

 

Міський конкурс «Юний 

математик». 

Мироненко Л.Н., 

Шошина І.В. 

 

Планування основних заходів 

із туристично-краєзнавчої та 

природоохоронної роботи на 

2021 рік. 

Хохуля П.І. 

 

 

 

Підготовка річного звіту 1-

ЗСО. 

Хохуля П.І. 

Підготовка звіту з фізичної 

культури 2-ФК.  

Демянчук С.М. 

Підготовка інформації в 

Департамент освіти і науки з 

фізичної культури.  

Демянчук С.М. 
 

Контроль цілей по 

досягненню кількісних 

показників послуг освіти в 

сфері якості. 

Щербина Л.О. 

 

Підготовка до участі у 

телепередачі на «ГОК ТВ» 

«Підсумки роботи галузі 

освіти за 2020 рік та 

перспективи 2021 року». 

Щербина Л.О. 

Наказ «Про курсову 

підготовку педагогічних 

працівників у 2021 році» 

                         Шошина І.В. 

 

Контроль за 

проведенням 

інструктажів з 

безпеки 

життєдіяльност

і учнів під час 

зимових 

канікул.  

Дерій О.Г. 
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5. Про виконання 

плану курсової підготовки 

педагогічних працівників у 

2020р. 

Шошина І.В. 

 
НАРАДА КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

1. Про організоване 

завершення та оцінювання 

учнів за І семестр.  

Хохуля П.І. 

2. Про організацію 

новорічних свят для 

працівників освіти та їх 

дітей.  

Василенко С.С. 

3. Про підготовку та 

проведення новорічних 

свят для дітей і підлітків, 

зимових канікул. 

Павленко Л.П., Тесля 

Л.В.  

 

Нарада заступників 

директорів навчальних 

закладів по плануванню 

та проведенню 

новорічних свят та 

зимових канікул.  

Тесля Л.В. 

 

Узагальнення підсумків роботи 

з обдарованою молоддю в 

ЗЗСО за 2020 рік. 

Барскова Н.С. 

Проведення моніторингового 

дослідження використання 

альтернативних джерел 

поповнення та оновлення 

бібліотечних фондів в ЗЗСО. 

Дереча Л.М. 

Вивчення якості виконання 

ЗДО ст.30 Закону України 

«Про освіту» щодо 

оприлюднення інформації про 

свою діяльність. 

Павленко Л.П. 

 

Підведення підсумків І етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл». 

Хохуля П.І. 

 

Участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності 

«Учитель року – 2021». 

Мироненко Л.Н. 

Декада до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом. 

Тесля Л.В. 

Міжнародний фестиваль 

«Партнерів єднає мелодія 

пісні» 

Тесля Л.В. 

Участь у обласному конкурсі 

на кращий захід з 

національно-патріотичного 

виховання» 

Тесля Л.В. 

Методичний консиліум 

«Комунікативний ідеал 

учителя у свідомості 

школярів». 

Шишлікова В.С. 

Засідання міської методичної 

сесії «Особливості проведення 

ЗНО-2020 з фізики та 

математики». 

“Використання STEM- 

проєктів при вивченні 

інформатики“ 

Шошина І.В. 

 

Інформація у ДОН про 

розвиток мережі ЗДО 

Павленко Л.П. 
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Участь в обласному конкурсі 

«Кристали, структура, 

властивості». 

Барскова Н.С 

 

 

Вернісаж нестандартних 

уроків зарубіжної літератури 

«Медіа-освіта на уроках 

словесності» 

Шишлікова В.С. 

 

Організація участі в обласних 

змагань з міні-футболу.  

Демянчук С.М. 

 

Організація участі обласних 

змаганнях з настільного тенісу 

Демянчук С.М. 

 

Участь учнів ЗЗСО в 

обласному конкурсі «Перлини 

зоряного неба». 

Барскова Н.С 

 

Участь в обласному конкурсі 

«Збережи ялинку». 

Хохуля П.І. 

 

Підсумки участі у 

Всеукраїнській краєзнавчій 

акції учнівської молоді 

«Українська революція і 100 

років надії і боротьби». 

Хохуля П.І. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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