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1. ВСТУП
План роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської

ради Сумського району (далі  – відділ)  на 2020 рік на основі аналізу роботи
закладів  освіти  громади,  з  урахуванням  пропозицій  працівників  відділу.
Діяльність  відділу,  педагогів  громади  у  2020  році  була  спрямована  на
впровадження  освітянських  реформ,  забезпечення  інноваційного  розвитку
галузі у всіх її сферах (дошкільна – загальна середня). 

1.1. Дошкільна освіта
У громаді  різними формами дошкільної  освіти у  віці  від  1  до 6  років

охоплено  121  дитина  дошкільного  віку  (90,3  % від  їх  загальної  кількості).
Показник  охоплення  дошкільною  освітою  дітей  від  3  до  6  років  становить
74,9% (99 осіб). 

Показник завантаженості закладів дошкільної освіти становить 71 дітей
на 100 місцях.

На кінець 2019 року в громаді функціонувало 3 заклади освіти,  у яких
виховуються діти дошкільного віку: 1 дитячий садок та 2 навчально-виховних
комплексів.  З  1  січня  2020  року  до  Миколаївської  громади  приєднався
Кровненський  заклад  дошкільної  освіти  «Пролісок»  Миколаївської  сільської
ради Сумського району Сумської області.

1.2. Загальна середня освіта
Пріоритетні завдання для освітньої галузі у 2019/2020 навчальному році –

упровадження  однієї  із  ключових  реформ  сьогодення  –  Нової  української
школи та створення нового освітнього середовища.

З першого вересня 2019 року за новим Державним стандартом початкової
освіти розпочали навчання 3 перші класи у закладах загальної середньої освіти,
де навчається 29 першокласників. У громаді проведено роботу щодо створення
нового  освітнього  середовища  в  закладах  загальної  середньої  освіти  для
впровадження компетентнісного навчання. 

Придбано 3 інтерактивні мультимедійні комплекси, 3 ноутбук,           3
багатофункціональні пристрої, 28 одномісних комплектів меблів шкільних для
учнів,  3 стінки для навчальних кабінетів.  Придбано дидактичні  матеріали на
загальну суму 59 300 грн. 

Станом  на  01.01.2020  перші  класи  забезпечені  інтерактивними
проекторами  на  100%, ноутбуками  –  100%,  багатофункціональними
пристроями – 100%, меблями – 100% від потреби. 

Для  учнів  перших  класів  створено  належне  навчальне  середовище  за
рахунок  коштів  державного,  місцевого  бюджету  та  позабюджетних
надходжень.

До  місця  навчання  та  у  зворотному  напрямку  шкільними  автобусами
підвозяться 230 учні (100%). Підвезення здійснюють 3 транспортні одиниці.  

1.3. Інклюзивна освіта та соціальний захист
Запровадження  інклюзивного  навчання  створило  передумови  для

інтегрування  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  у  загальноосвітній
простір. Станом на 01.01.2020  для 5 учнів з особливими освітніми потребами
організовано  інклюзивне  навчання:  Северинівська  загальноосвітня  школа
І-ІІ ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
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–  1  клас  (1  учень)  та  7  клас  (1  учениця);  Лікарський  навчально-виховний
комплекс  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області – 4
клас         (1  учень);  Кровненський заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області – 8
клас        (1 учень);  Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка»
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області – молодша
різновікова група (1 вихованець).

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального
матеріалу учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у
штатні розписи закладів загальної середньої освіти введено 4 посада асистента
вчителя  та  1  асистент  вихователя. Корекційно-розвиткову  складову
забезпечують  10  вчителя-предметника.  Психологічний  супровід  дітей  з
особливими освітніми потребами в інклюзивних класах здійснює 4 практичні
психологи.

Адміністрацією  закладів  проведено  відповідну  роботу  щодо  створення
умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Проблемним є питання неукомплектованості закладів загальної середньої
освіти  вчителями-дефектологами,  вчителями-логопедами  (корекційними
педагогами),  що  неповною мірою забезпечує  якісне  проведення  корекційно-
розвиткових занять в інклюзивних класах. 

Потребує розширення мережа інклюзивних груп у закладах дошкільної
освіти та інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти.

1.4. Позашкільна освіта та виховна робота
Протягом 2019 року в закладах освіти громади проводилася робота щодо

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.  
До  28-ї  річниці  незалежності  в  закладах  освіти  проведено  тематичні

заходи,  присвячені  історії  становлення  й  утвердження  державних  символів,
зміцненню незалежної України: години спілкування з тем: «Пізнаємо Україну
разом», «Україна в умовах незалежності», спрямовані на виховання в молодого
покоління вміння жити і працювати в сучасному громадянському суспільстві,
культури міжнаціональних відносин.

До  Дня  Державного  Прапора  України  в  закладах  освіти  проведено
тематичні  заходи,  присвячені  історії  становлення  й  утвердження  державних
символів України. 

З  метою  гідного  вшанування  подвигу  українського  народу,  його
визначного внеску в перемогу у Другій світовій війні,  увічнення пам’яті про
загиблих воїнів та жертв війни в закладах освіти проведено тематичні заходи з
тем: «Україна у Другій світовій війні», «Тільки тим історія належить, хто за неї
бореться й живе», «Війна і пам'ять поколінь», присвячені 74-ї річниці Перемоги
над  нацизмом  в  Європі;  виставки  художніх  творів,  творів  мистецтва,
історичних документів.

Для  формування  національної  свідомості  та  патріотичного  виховання
учнівської  молоді  у  закладах  освіти  працює  історико  –  краєзнавча  кімната,
заснована у 2008 році.  У кімнаті  знаходяться пам’ятки історії  та  культурної
спадщини села, є експозиції краєзнавчо-пошукової роботи, що беруть участь в
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освітньому процесі  та виховання юних патріотів України, зміцнення зв’язків
між поколіннями.

З  метою вшанування пам’яті  осіб,  які  віддали життя за  незалежність  і
територіальну  цілісність  України,  проявили  героїзм  у  бойових  діях  при
проведенні антитерористичної операції на сході України в закладах проведено
уроки мужності, години спілкування, засідання «круглих столів» з тем: «Герої
нашого часу», «Мій тато – захисник України». Для підтримки української армії
учні закладів освіти взяли участь у волонтерських акціях.  

Проте в організації виховної та позашкільної роботи є проблемні питання.
Потребує  покращення  рівень  взаємодії  закладів  освіти  із  сім’єю,  з
громадськими  організаціями,  діяльність  яких  спрямовується  на  вирішення
завдань формування ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді.

Проблемним залишається питання матеріально-технічного забезпечення
закладів освіти. 

1.5. Психологічна служба
На території  Миколаївської  сільської  територіальної  громади Сумського

району  знаходяться  4  заклади  загальної  середньої  освіти  та  2  заклади
дошкільної  освіти.  Загальна  кількість  учнів  у  закладах  загальної  середньої
освіти станом на 1 січня 2020 року – 393 учень; у закладах дошкільної освіти –
101 вихованець.

Діяльність  психологічної  служби  системи  освіти  ОТГ  забезпечують
5 фахівців, серед яких спеціаліст І категорії – 1 чол. (методист психологічної
служби системи освіти відділу освіти, молоді та спорту), спеціаліст ІІ категорії
– 1 чол. (практичний психолог), спеціаліст – 4 чол. (практичні психологи). Із
них:  4  практичні  психологи  ЗЗСО  (2  ставки  за  нормативної  потреби  –
1,5 ставки). Практичні психологи ЗДО – 0,75 ставки (за нормативної потреби –
1 ставка), а також соціальний педагог у закладах загальної середньої освіти –
0,25 ставки (за нормативної потреби – 1,5 ставки).

Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту та заклади освіти
Миколаївської  сільської  ради  у  2020  році  продовжує  працювати  над
реалізацією  ІІ  етапу  науково-методичної  теми:  «Формування  позитивної
мотивації  учнів  шляхом  впровадження  інноваційних  освітніх  технологій  та
розвитку ключових компетентностей».

Протягом  2019  року  до  складу  психологічної  служби  системи  освіти
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  2019  році  належали:
спеціаліст І категорії – 1 чол. (методист психологічної служби системи освіти
відділу освіти, молоді та спорту), спеціаліст ІІ категорії – 1 чол. (практичний
психолог),  спеціаліст  –  3  чол.  (практичні  психологи).  На  території  ОТГ
знаходяться 3 заклади загальної середньої освіти та 1 заклад дошкільної освіти.
Загальна кількість учнів, які  навчалися в закладах загальної середньої освіти
станом на 3 вересня 2019 року – 277 учнів;  у  закладах дошкільної  освіти –
78 вихованців.

Діяльність  психологічної  служби  у  закладах  освіти  об’єднаної
територіальної громади забезпечували 4 спеціалісти. Із них:

- 1 практичний психолог ЗДО (0,5 ставки за нормативної потреби –
0,5 ставки);
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-  3  практичні  психологи  ЗЗСО  (1,75 ставки  за  нормативної  потреби  –
1 ставка).

Соціальні  педагоги  у  2019  році  у  закладах  загальної  середньої  освіти
Миколаївської сільської ради були відсутні (за нормативної потреби – 1 ставка).

У період 2019 р психологічна служба реалізовувала такі завдання: 
- психологічний супровід Нової української школи з метою формування

психологічної  готовності  педагогів  до  змін  та  їх  адаптація  до нового змісту
освітнього процесу;

- організація  та  забезпечення  діяльності  творчої  групи  спеціалістів
психологічної служби «Профілактика насилля у шкільному середовищі»;

- сприяння  психологічному,  психофізичному  і  особистісному  розвитку
дітей на всіх вікових етапах шкільного розвитку;

- попередження насильства  в сім’ї,  профілактика застосування  фізичної
сили або психічного насильства;

- здійснення  психолого-педагогічного  супроводу  вихованців  ЗДО,
сприяння  забезпеченню  психічного  і  особистісного  розвитку  дітей  у
відповідності з індивідуальними особливостями і можливостями;

- підвищення  психологічної  компетентності  педагогів  шляхом
ознайомлення з  засобами практичної  психології  щодо розвитку,  навчання  та
виховання  дітей  і  підлітків  та  розміщення  даної  інформації  на  стенді
навчального закладу. 

Зміна  підходів  у  роботі  спеціалістів  психологічної  служби обумовлена
перш за все розбудовою Нової української школи, яка потребує оновленої ролі
педагога. Ця роль визначається утвердженням цінностей дитиноцентризму, які
змінюють акценти у роботі практичних психологів та соціальних педагогів: не
«знайти  ваду»,  а  «розкрити  можливості».  Важливим  завданням  діяльності
психологічної  служби  системи  освіти  Миколаївської  сільської  ради  у  2019
навчальному році було формування громадянської відповідальності підлітків та
старшокласників;  проведення  тренінгів  національно-патріотичного
спрямування; психологічний супровід інклюзивного навчання. Робота фахівців
психологічної  служби  закладів  освіти  ОТГ  була  спрямована  на  надання
психологічної допомоги та соціально-педагогічної підтримки дітям-вимушеним
внутрішнім переселенцям, членам їх сімей та постраждалим в ході АТО. З цією
метою протягом 2019 року спеціалістами психологічної служби системи освіти
громади  надано  індивідуальні  та  групові  консультації  близько  316-ом дітей,
також 365-ох здобувачів освіти охоплено просвітницькою роботою

Емоційне та психологічне благополуччя дітей значною мірою залежить
від  рівня  психологічної  культури  педагогів,  адже  саме  вчитель  є  головним
носієм  психологічної  культури  в  освіті.  З  метою  підвищення  психологічної
культури  педагогів  протягом  року  спеціалістами  служби  психологічною
просвітою  було  охоплено  близько  53  педагоги  закладів  освіти  ОТГ.
Методистом з психологічної служби було розроблено методичні рекомендації
«Розвиток  психологічної  компетентності  вчителя  в  умовах  реформування
освіти»  (схвалено  засіданням  кафедри  психології  КЗ  Сумський  обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти від 15 січня 2019 року). 
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На  нарадах  керівників  закладів  освіти  громади  розглядалося  питання
організації  заходів  з  попередження  домашнього  насильства,  на  засідання
методичної  ради  методичного  кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  –
питання профілактики правопорушень у шкільному середовищі, затвердження
плану профілактичних заходів з формування безпечного освітнього середовища
та запобігання булінгу, мобінгу, кібербулінгу, проявів агресивної поведінки в
закладах освіти.

У  2019  році  було  створено  творчу  групу  спеціалістів  психологічної
служби  закладів  освіти  громади  «Профілактика  насилля  у  шкільному
середовищі».  Проведено  4  засідання,  одне  з  яких  –  у  нетрадиційній  формі
(майстер-клас  з  управління  гнівом).  Також  членами  групи  проведено
діагностування  обізнаності  у  питаннях  класифікації  форм  насилля.  За
результатами  роботи  надавались  рекомендації  вчителям,  батькам  щодо
індивідуального підходу до кожної дитини. 

З  метою  підвищення  психологічної  компетентності  методистом  з
психологічної  служби  пройдено  онлайн-курси  «Протидія  та  попередження
булінгу  (цькуванню)  в  закладах  освіти  (80  годин)»  на  платформі  масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus, 03.06.2019 отримано відповідне свідоцтво.

Результати досліджень узагальнювались в аналітичних звітах, доводились
до  відома  керівників  закладів,  педагогів.  Також методистом з  психологічної
служби  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  було
опубліковано статті:

 «Попередження  виникнення  насильства  у  шкільному  середовищі.
Здоров’яспрямована  діяльність  в  сучасному  освітньому  просторі»  за
матеріалами  ІІ  регіональної  науково-педагогічній  конференції  (15.11.2018,
м. Суми) – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. С. 6-11.

 «Тренінгова програма «Стоп агресії та насильству» за матеріалами
Міжнародної науково-педагогічній конференції (05.06.2019, м. Суми) – Суми:
НВВ КЗ СОІППО, 2019. С. 27-29.

Методистом  психологічної  служби  проведено  роботу  щодо  вивчення,
узагальнення  та  апробації  досвіду  роботи  кращих  фахівців  психологічної
служби.  Було  започатковано  банк  психолого-діагностичного  інструментарію,
який допомагає обстежити дитину з певними здібностями, виявити проблемні
моменти та успіхи.

На сайті відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
працює  рубрика  «Психологічний  служба»,  де  методистом  з  психологічної
служби  висвітлюється  діяльність  психологічної  служби  закладів  освіти
громади.

Проте у діяльності психологічної служби ОТГ є ряд проблем:
1. Приведення  у  відповідність  до  нормативної  потреби  посад

практичних психологів в дошкільних закладах освіти та соціальних педагогів у
закладах загальної середньої освіти.

2. Забезпечення  фахівців  психологічної  служби  кабінетами,  які  б
відповідали  вимогам  «Положенню  про  психологічний  кабінет  дошкільних,
загальноосвітніх та інших навчальних закладів».
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3. Матеріальна-технічна  база  всіх  ланок  психологічної  служби
системи освіти громади.

4. Методичне  забезпечення  діяльності  працівників  психологічної
служби.

5. Можливість  впровадження  профілактичних  програм  у  закладах
освіти громади.

Цілепокладаюча частина
Перспективні завданнями психологічної служби системи освіти громади

на 2020 р.:
1. Створення  позитивного  психологічного  клімату  в  педагогічному

колективі  шляхом  залучення  практичних  психологів  закладів  освіти  до
педагогічних  рад,  нарад  при  директорі  при  вирішенні  питання  забезпечення
позитивної атмосфери в колективі.

2. Підвищення  психологічної  компетентності  педагогів  щодо
профілактики девіантної поведінки молоді. 

3. Забезпечення  захисту  прав  і  свобод  дітей,  створення  безпечного
середовища (запобігання насильству в учнівському колективі та домашньому
насильству). 

4. Популяризація  роботи  психологічної  служби  здійснювалася  через
організацію семінарів.

5. Посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми.
6. Забезпечення психологічного супроводу дітей з ООП.
Очікувані результати: 
 створення оптимальних психолого-педагогічних умов для розвитку

вихованців,  учнів  на  кожному  віковому  етапі,  умов  для  формування  у  них
мотивації  до  самовиховання  і  саморозвитку,  повноцінної  реалізації
особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу учнів;

 зниження  впливу  чинників,  що  викликають  негативні  явища  та
девіантну поведінку серед молоді;

 підвищення  рівня  психологічної  компетентності  всіх  учасників
освітнього  процесу:  дітей,  учнів,  педагогічних  працівників,  батьків,
представників громадськості, розкриття творчого потенціалу педагогів;

 підвищення ефективності і результативності взаємодії практичного
психолога з усіма учасниками освітнього процесу.

1.6. Фізична культура і спорт
Відповідно  до  підпункту  20  частини 4  статті  42  закону  України  «Про

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  розпорядження  голови
Сумської ОДА від 15.02.2019 року № 1001-ОД «Про організацію та проведення
обласних  змагань  для  жителів  сільської  місцевості  та  працівників
агропромислового комплексу», з метою участі жителів громади в спортивному
житті та забезпеченні розвитку фізичної культури і спорту в селі у 2019 році
збірні команди Миколаївської сільської ради Сумського району взяли участь:

 13 квітня 2019 року на базі спортивного комплексу СДУ – І етап
обласного культурно-спортивного свята «Краща спортивна громада Сумщини».
(волейбол);
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 18 травня 2019 року в Краснопіллі – ІІ етап обласного конкурсу-
заходу «Краща спортивна громада-2019» (футбол);

 20 липня 2019 року, на базі СумДУ – ІІІ етап обласного конкурсу
«Краща спортивна громада Сумщини» (шахи, шашки і настільний теніс);

 17 серпня – 4 етап обласного конкурсу «Краща спортивна громада
Сумщини-2019» (гирьовий спорт, армреслінг, стрибки в мішках, метання гирі,
перекидання колеса, перетягування канату, дартс).

Відповідно  до  плану  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району протягом 2019 року в громаді
було проведено:

 ІІ тур Чемпіонату з волейболу між командами Миколаївської сільської
ради;

 змагання з волейболу серед учнів 5-9 класів;
 змагання  між  командами  закладів  освіти  громади  «Шкільна

волейбольна ліга України»;
 змагання з волейболу між дівчатами;
 змагання  з  волейболу  серед  дівчат  між  командами  ІІ  групи  у  залік

районної спартакіади;
 змагання  з  волейболу  між  жіночими  командами  населених  пунктів

громади - с. Северинівка та с. Миколаївка, присвячені Міжнародному жіночому
дню;

 фінальні змагання Чемпіонату з волейболу між чоловічими командами
населених пунктів громади;

 змагання з малюкболу серед учнів 3-4 класів, присвячені Дню здоров’я;
 турнір  з  футболу,  присвячений  Дню  пам'яті  та  примирення,  Дню

перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  та  74-ї  річниці  вигнання
нацистів з України;

 товариська зустріч двох футбольних команд: «Колос» (с. Северинівка)
та команду учасників АТО «Ураган» (м. Суми);

 загальношкільний захід у рамках Олімпійського тижня та з нагоди Дня
фізичної культури та спорту;

 Олімпійський тиждень та Олімпійський урок;
 Олімпійський урок;
 день туриста - традиційний спортивно-масовий захід у Миколаївському

НВК;
 загальношкільний захід, присвячений Міжнародному Дню Туризму;
 першість  з  футболу  серед  дитячих  команд  Миколаївської  сільської

ради, присвячена Дню захисника України;
 першість  з  футболу  серед  дорослих  команд  Миколаївської  сільської

ради, присвячена Дню захисника України;
 районний семінар учителів фізичної культури на тему «Впровадження

інноваційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури»;
 чемпіонат  з  волейболу  серед  чоловічих  команд  населених  пунктів

Миколаївської сільської ради (18+).
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Команди  закладів  загальної  середньої  освіти  та  молоді  громади  узяли
участь:

 відкрита  Першість  Білопільського  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості зі скелелазіння;

 районний туристичний збір-привал для учнів 5-7 класів;
 ІІІ етап Чемпіонату Сумського району зі спортивного орієнтування;
 районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної

гри «Сокіл» («Джура»);
 чемпіонат Сумського району зі спортивного туризму серед учнів 9-11

класів;
 чемпіонат Сумського району зі  спортивного туризму серед учнів 5-8

класів;
 чемпіонат Сумського району з велосипедного туризму;
 чемпіонат Сумського району зі  спортивного туризму серед учнів 5-6

класів,  присвячений  Міжнародному  Дню  Туризму  та  з  нагоди  Дня
позашкільника; 

 І  та  ІІ  етапи  Чемпіонату  Сумського  району  зі  спортивного
орієнтування;

 районний туристичний збір-привал для учнів 6-8 класів;
 районний семінар учителів фізичної культури;
 зональні змагання з волейболу серед команд юнаків (заклади освіти);
 районні змагання «Олімпійське лелеченя» між командами ІІ групи;
 зональний етап обласного чемпіонату з баскетболу 3х3;
 зональні змагання з баскетболу серед дівчат;
 районні змагання з легкої атлетики;
 районні змагання з легкоатлетичного чотириборства;
 підсумки  XXVII  районних  спортивних  ігор  школярів  (підсумковий

залік спартакіади Сумського району) у 2018-2019 році;
 зональні змагання «Козацький гарт»;
 фінальний  етап  районного  фізкультурно-оздоровчого  національно-

патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт»;
 районний семінар учителів фізичної  культури на тему: «Особливості

викладання модулю «Баскетбол». Специфіка суддівства гри в баскетбол. Зміни
в правилах»;

 районні змагання з шахів та шашок;
 зональні районні змагання з волейболу серед чоловіків;
 першість Сумського району з шахів, шашок та настільного тенісу;
 районні змагання з волейболу серед ветеранів 45+;
 зональні (для І групи) та фінальні змагання (для ІІ групи) з баскетболу;
 фінальні змагання з баскетболу для юнаків;
 чемпіонат Сумської області з велосипедного туризму;
 чемпіонат Сумської області з водного туризму серед дорослих;
 чемпіонат  Сумської  області  серед  працівників  освіти  зі  спортивного

туризму;
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 обласні змагання зі спортивного орієнтування «Призи Діда Мороза»;
 районні змагання з волейболу серед жіночих команд;
 відкриті районні змагання з волейболу «Кубок весни»;
 обласний «Молодіжний туристичний зліт»;
 кубок  Героїв  АТО  за  спільної  організації  Міністерства  у  справах

ветеранів  України,  Всеукраїнського  об’єднання  учасників  АТО  «Україна
разом», Федерації футболу учасників АТО;

 змагання  з  техніки  спортивного  туризму  -  ХХІІІ  Меморіал  пам'яті
загиблих друзів-туристів, альпіністів.

1.7. Основні передумови реалізації плану у 2020 році 
Для забезпечення подальшого інноваційного розвитку освітньої галузі у

2020 році визначено основні завдання:
У сфері дошкільної та загальної середньої освіти:

 підвищення показника охоплення різними формами дошкільної освіти
дітей віком від 3 до 6 років до 100% від їх загальної кількості;

 упровадження  Концепції  Нова  українська  школа  та  створення  нового
освітнього середовища;

 подальша оптимізація мережі закладів загальної середньої та дошкільної
освіти.

У психологічній службі системи освіти:
 запровадження  системи  заходів  з  метою  формування  психологічної

готовності педагогів до змін та їх адаптації до нового змісту освітнього процесу
в умовах Нової української школи;

 запровадження  системи  заходів  з  метою  розвитку  психологічної
компетентності педагогів для забезпечення безпечного середовища у закладах
освіти громади;

 допомога  в  адаптації  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  до
навчання  в  закладах  освіти  шляхом упровадження  новітніх  психолого-
педагогічних технологій у роботі з дітьми;

 психологічна  підтримка  дітей  із  сімей  вимушено  переміщених  осіб,
сімей учасників бойових дій;

 соціально-психологічна  профілактика  негативних наслідків  суспільних
подій  у  психіці  та  поведінці  дітей, різних  форм  залежнень,  соціально
небезпечних  ігор  шляхом упровадження  профілактичних  програм  навчання
учнів новим формам поведінки, виховання стресостійкості особистості, здатної
самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя.

У сфері фізичної культури і спорту:
 надання  методичної  допомоги  закладам  освіти  з  питань  організації

навчальної,  спортивно-масової,  фізкультурно-оздоровчої  роботи  серед
учнівської і студентської молоді;

 проведення та участь у спортивно-масових заходах.
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У сфері фінансування:
 ужиття заходів щодо вдосконалення мережі установ і закладів освіти та

впорядкування штатної чисельності працівників галузі, що надасть можливість
зменшити незабезпеченість у потребі коштів на оплату праці; 

 проведення  систематичної  роботи  щодо  спрямування  всіх  можливих
фінансових ресурсів місцевих бюджетів на проведення своєчасної та в повному
обсязі виплати заробітної плати працівникам галузі;

 забезпечення  контролю за  цільовим використанням залишку освітньої
субвенції,  що  склався  станом  на  початок  наступного  року,  та  ефективним
використанням коштів субвенцій з державного бюджету
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2. ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Напрямок  діяльності:  забезпечення  рівного  доступу  громадян  до  якісної

освіти
2.1.1. Ціль: оптимізація мережі закладів освіти
Заходи на реалізацію цілі:

№ з/
п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальний
структурний

підрозділ

Відповідальний
керівник

структурного
підрозділу,
виконавець

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6

1

Відкриття мовних таборів
на базі закладів загальної
середньої освіти

Червень Керівник
закладу

Крамаренко А.І. Збільшення  кількості
дітей,  охоплених
вивченням  іноземних
мов у мовних таборах

2

Відкриття  інклюзивних
класів  у  закладах
загальної  середньої
освіти  громади  та
інклюзивних  груп  у
закладах  дошкільної
освіти 

До  01
вересня
202 року

Начальник,
головний
спеціаліст

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.

Створення  умов  для
навчання  та  виховання
дітей  з  особливими
освітніми потребами

3

Удосконалення  мережі
закладів  загальної
середньої освіти 

Протягом
року

Начальник,
головний
спеціаліст

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.

Створення  умов  для
отримання якісної освіти
учнями  сільської
місцевості

2.1.2. Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості
Заходи на реалізацію цілі:

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальний
структурний

підрозділ

Відповідальний
керівник

структурного
підрозділу,
виконавець

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6

1

Проведення  олімпіад,
турнірів,  конкурсів  серед
учнівської молоді

Протягом
року 

Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  75%  дітей
інтелектуальними
заходами,  65%  дітей
творчими  конкурсами  та
спортивними  змаганнями
з  метою  формування,
конкурентно-спроможної,
інтелектуально  та
фізично  розвиненої,
творчої,  патріотично
налаштованої особистості

2
Участь  команди  громади
в ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад

Січень  -
лютий

Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  4  %  учнів
інтелектуальними
конкурсами

3
Заходи  з  нагоди
відзначення  Дня  пам’яті
жертв Голокосту

Січень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Вшанування  пам’яті
загиблих  жертв
Голокосту в Україні

4
Заходи  до  Дня  пам’яті
Героїв Крут

Січень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  100%  учнів
патріотичними  заходами,
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спрямованими  на
виховання  почуття
патріотизму  та  гордості
за  героїчне  минуле  і
сьогодення  українського
народу

5

І  етап  Всеукраїнського
фестивалю  дитячої  та
юнацької  творчості
«Чисті роси»

Січень,
лютий,
жовтень

Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  65%  дітей
творчими конкурсами

6

Літературний  конкурс
«Проба  пера»  на  рівні
ОТГ

Січень Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  65%  дітей
творчими конкурсами

7

Участь в обласному етапі
заочного Всеукраїнського
конкурсу  іграшок-
сувенірів  «Український
сувенір»

Січень Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  65%  дітей
творчими конкурсами

8

Участь  в  IІІ  етапі  XХ
Міжнародного конкурсу з
української  мови  імені
Петра  Яцика  для  учнів
закладів  загальної
середньої освіти громади

Січень Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  10%  учнів
інтелектуальними
конкурсами

9

Участь  команди  громади
у  IІІ  етапі  ХХ
Міжнародного  мовно-
літературного  конкурсу
учнівської  та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка

Лютий Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  10%  учнів
інтелектуальними
конкурсами

10

Краєзнавча  конференція
«Герої сучасності - серед
нас»

Лютий Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  65%  дітей
творчими конкурсами

11

Конкурс  дерев-родоводів
«Нехай  квітує  дерево
родинне»  в  рамках
проекту «Голос крові: ми
–  Українці!»

Лютий Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  65%  дітей
творчими конкурсами

12

Участь  в  обласному
літературному  конкурсі
«Проба пера»

Лютий Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  65%  дітей
творчими конкурсами

13

Участь  в  обласному
конкурсі  дерев-родоводів
«Нехай  квітує  дерево
родинне»

Березень Методичний 
кабінет ВОМС; 
керівники 
закладів

ГеращенкоМ.П.,
Вода А.О.,
Крамаренко А.І.,
Куценко  Л.Ф.,
Простатіна О.О.

Охоплення  65%  дітей
творчими конкурсами
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14

Проведення  навчально-
польових  занять  з
юнаками, які завершують
вивчення курсу предмета
«Захист Вітчизни»

Квітень Начальник, 
методичний 
кабінет ВОМС

Макшеєва  Н.С.,
Котькало Є.С.

Підготовка  молоді  до
творчої  праці,  до
військової  служби  та
захисту Батьківщини

15
Проведення  щорічного
оцінювання населення

Квітень-
Травень

Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва  Н.С.,
Гаврилюк  М.С.,
Котькало Є.С.

Оцінка  фізичної
підготовки  педагогічних
працівників

16

Заходи  з  нагоди
відзначення  Дня
примирення

Травень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  100%  учнів
закладів  загальної
середньої  освіти  у
заходах  щодо
вшанування  подвигу
Українського  народу  в
Другій світовій війні

17

Заходи до Дня матері  та
Міжнародного Дня сім’ї

Травень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  100%  учнів
закладів  загальної
середньої  освіти  у
заходах,  присвячених
Міжнародному дню сім’ї
та Дню матері

18

Участь в обласному етапі
Всеукраїнської  дитячо-
юнацької  військово-
патріотичної  гри
«Джура»

Травень Методичний 
кабінет ВОМС

Котькало Є.С. Вдосконалення  змісту  і
засобів  національно-
патріотичного  виховання
підростаючого покоління

19
Заходи до Міжнародного
Дня захисту дітей 

Червень Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва  Н.С.,
Гаврилюк  М.С.,
Геращенко М.П.

Привернення  уваги
громадськості до проблем
дитинства

20

Літня  оздоровчо-
відпочинкова кампанія

Червень-
серпень 

Начальник, 
головний 
спеціаліст

Макшеєва  Н.С.,
Гаврилюк М.С.

Охоплення  75%  дітей
послугами відпочинку  та
оздоровлення  у
пришкільних та заміських
таборах

21

Заходи  до  Дня  скорботи
та  вшанування  пам’яті
жертв війни

Червень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Вшанування  подвигу
Українського  народу,
пам’яті  полеглих  у
боротьбі з фашизмом

22

Заходи  з  нагоди
відзначення  Дня
Конституції України

Червень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Формування  правової
культури,  виховання
поваги  до  Основного
Закону  України,
усвідомлення його ролі в
українському
державотворенні,
отримання знань про свої
конституційні права

23
Вручення документів про
освіту випускникам 9, 11-
х класів

Червень Начальник, 
головний 
спеціаліст

Макшеєва  Н.С.,
Гаврилюк М.С.

Випуск учнів зі школи

24 Заходи  з  нагоди
відзначення  Дня
Державного  Прапора
України  та  Дня

Серпень Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва  Н.С.,
Гаврилюк  М.С.,
Геращенко М.П.

Охоплення  100%  учнів
патріотичними  заходами,
спрямованими  на
виховання  почуття
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Незалежності України патріотизму  та  гордості
за  героїчне  минуле  і
сьогодення  українського
народу

25

Всеукраїнський
профілактичний  захід
«Урок»

Вересень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  100%  учнів
навчанням  у  закладах
загальної  середньої
освіти

26

Всеукраїнський
профілактичний  захід
«Увага! Діти на дорозі!»

Вересень Методичний 
кабінет ВОМС; 
головний 
спеціаліст

Гаврилюк  М.С.,
Геращенко М.П.

Активізація  роботи  з
попередження  дитячого
дорожньо-транспортного
травматизму 

27

Заходи  з  нагоди  Дня
партизанської слави

Вересень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Вшанування  подвигу
партизанів  і  підпільників
у  період  боротьби  з
нацизмом  1941-1945
років

29
Участь  у  обласному
фестивалі  «Гармонія
руху»

Жовтень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  10%  дітей  у
закладах загальної освіти

30

І  та  ІІ  етапи
Всеукраїнських
учнівських олімпіад

Жовтень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  20%  дітей
інтелектуальними
заходами  з  метою
розвитку  їх  здібностей  і
обдарувань

31

Заходи  з  нагоди
відзначення  Дня
українського  козацтва  та
Дня захисника України

Жовтень Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Вшанування  бойового
подвигу,  посилення
суспільної  уваги  та
турботи  про  захисників
рідної  землі,  збереження
та розвитку національних
військових  традицій,
належного  відзначення
Дня захисника

32

Заходи  до  Дня
визволення  України  від
фашистських загарбників

Жовтень Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Охоплення  100%  учнів
заходами  з  метою
вшанування  подвигу
народу  в  боротьбі  за
свободу  і  незалежність
Батьківщини,
утвердження  героїчних
традицій  старших
поколінь,  посилення
турботи  про  ветеранів
війни  і  вдів  загиблих
воїнів,  сприяння
вихованню  патріотизму
та  поваги  до  минулого
своєї країни

33 Заходи до Дня Гідності та
Свободи

Листопад Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Охоплення  100%  учнів
патріотичними  заходами,
спрямованими  на
виховання  почуття
патріотизму  та  гордості
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за  героїчне  минуле  і
сьогодення  українського
народу

34

Заходи  до  Дня
вшанування  пам’яті
жертв голодоморів

Листопад Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Охоплення  100%
учнівської  молоді
патріотичними  заходами,
спрямованими  на
виховання  гідного
вшанування  пам’яті
жертв  геноциду
Українського  народу  –
Голодомору  1932-1933
рр. в Україні

35

ІІ  етап  XХІ
Міжнародного конкурсу з
української  мови  імені
Петра Яцика та ІІ етап ХІ
Міжнародного  мовно-
літературного  конкурсу
учнівської  та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка

Грудень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Охоплення  30%  дітей
інтелектуальними
заходами  з  метою
розвитку  їх  здібностей  і
обдарувань

36

Заходи  до  відзначення
Міжнародного  дня  прав
людини

Грудень Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Охоплення  100%  учнів
виховними  заходами  з
метою  формування
позитивної  громадської
думки

37

Заходи  з  нагоди
новорічних  свят  та  Дня
Святого  Миколая
(обласне  свято  «Діти  –
дітям»,  обласне
новорічне  свято
«Різдвяний  передзвін»,
обласна ялинка для дітей-
сиріт  із  сімей-опікунів,
новорічний  бал  для
лідерів  учнівського
самоврядування  та
творчо  обдарованої
молоді тощо)

Грудень Начальник, 
головний 
спеціаліст

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.

Охоплення  100%  дітей
пільгових  категорій,
обдарованих  учнів
змістовним дозвіллям під
час  зимових  шкільних
канікул 

38

Забезпечення участі дітей
та  учнівської  молоді  у
обласних  та
всеукраїнських  масових
заходах,  у  тому  числі
спортивних (за окремими
планами) 

Протягом
року

Відділ освіти, 
молоді та спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Охоплення  20%  дітей
інтелектуальними
заходами,  65%  дітей
творчими  конкурсами,
40%  дітей  спортивними
змаганнями  з  метою
розвитку  їх  здібностей  і
обдарувань

2.2. Напрямок діяльності:  підвищення якості надання освітніх послуг закладами
освіти

2.2.1. Ціль:  упровадження  в  освітній  процес  інформаційно-комунікаційних
технологій,  модернізація  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти,  надання  послуг
позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах

17



Заходи на реалізацію цілі:
№
з/п

Зміст
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
структурний

підрозділ

Відповідальний
керівник

структурного
підрозділу,
виконавець

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6

1

Забезпечення  ЗЗСО
сучасним  навч.
обладнанням,  засобами
навч.  відповідно  до
орієнтовного  переліку
засобів  навч.  в
початковій  школі,
затвердженого  наказом
МОН  України  від
13.07.2017 № 1021 «Про
організаційні  питання
запровадження
Концепції  НУШ  у
загальноосвітніх
навчальних  закладах  І
ст.»

Вересень Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Створення  нового
освітнього  простору
(середовища)  для
забезпечення
доступності  та
комфортності сучасних
умов  навчання,
розвитку  та
спілкування  учасників
освітнього процесу

2

Модернізація
матеріальної  бази
закладів  загальної
середньої освіти

Протягом
року

Централізована
бухгалтерія

Одінцова Н.С. Підвищення  якості
надання  освітніх
послуг  учням,  у  тому
числі  забезпеченості
ЗЗСО  комп’ютерною
технікою  з  метою
впровадження  новітніх
технологій  в  освітній
процес

3

Активізація  роботи
сайтів  закладів
дошкільної,  загальної
середньої освіти

Вересень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Забезпечення
функціонування  сайтів
закладів  дошкільної,
ЗСО на рівні 100% від
потреби

4

Здійснення  діяльності  з
упровадження
Концепції  НУШ  в
закладах  загальної
середньої  освіти  І
ступеня 

Протягом
року

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Упровадження
інтегративного підходу
в  освітній  процес
початкової  школи  з
метою  формування
оптимального
освітнього середовища

5

Запровадження заходів з
енергозбереження  в
закладах освіти громади

Протягом
року 

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С. Зменшення
споживання
енергоресурсів,
економія  бюджетних
коштів,  дотримання
санітарних  норм  щодо
температурного
режиму
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6

Зміцнення  мат.-технічн.
бази  навчальних
кабінетів  хімії,  біології,
фізики,  географії,
математики,
інформатики,  трудового
навчання,  української
мови  та  літератури,
інклюзивних класів

Грудень 
 

Централізована
бухгалтерія

Одінцова Н.С. Покращення мат.-техн.
бази  ЗЗСО,  надання
якісних освітніх послуг
з  природничо-
математичних,
технологічних,
лінгвістичних
дисциплін

2.2.2. Ціль: навчання протягом життя
Заходи на реалізацію цілі:

№
з/п

Зміст
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
структурний

підрозділ

Відповідальний
керівник

структурного
підрозділу,
виконавець

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6

1

Серпнева  конференція
педагогічних
працівників
Миколаївської
сільської ради

Серпень Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Підбиття  підсумків
роботи  галузі  Освіта  у
2019/2020  навчальному
році  та  завдання  на
новий навчальний рік

2

Проведення  в  громаді
етапу  Всеукраїнського
конкурсу  «Учитель
року»

Листопад Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Підвищення  професійної
майстерності  пед.
працівників-учасників
даного  етапу
Всеукраїнського
конкурсу  «Учитель
року»

3

Підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників  початкової
школи

Протягом
року

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Геращенко М.П.

Підвищення  якості
надання  освітніх  послуг
учням початкової школи.
Охоплення  навчанням
учителів  початкових
класів ЗЗСО

4

Розвиток  професійних
компетентностей
педагогічних
працівників  початкової
школи, які працюють за
новим  Державним
стандартом

Протягом
року

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Системний  цикл
навчальних семінарів для
пед.  працівників
початкової  школи  щодо
роботи  в  умовах  Нової
української  школи  з
метою  підвищення
якості  надання  освітніх
послуг учням початкової
школи

5

Підвищення
кваліфікації для освітян
району  відповідно  до
замовлення,  їх  освітніх
потреб та інтересів

Протягом
року

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Підвищення  кваліфікації
педагогів  відповідно  до
ліцензованого обсягу

2.3. Напрямок діяльності: молодіжна політика
2.3.1.  Ціль:  відродження  національно-патріотичного  виховання,  утвердження

громадянської свідомості і активної позиції молоді
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Заходи на реалізацію цілі:
№
з/п

Зміст
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
структурний

підрозділ

Відповідальний
керівник

структурного
підрозділу,
виконавець

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6

1

Організація  святкових
вітань  з  нагоди  Різдва
Христового

Січень Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Формування  духовних
цінностей,  шляхом
залучення  дітей  та
молоді  до  вивчення  та
відзначення
національних традицій

2

Інформаційно-
просвітницька  акція  з
нагоди Дня Соборності
України

Січень Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Розвиток нац. свідомості
шляхом  інформування
населення  щодо  історії
виникнення  та
відзначення даної події

3

Засідання
координаційної  ради
національно-
патріотичного
виховання

Січень,
квітень,
липень,
листопад

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Розгляд  проекту
програми  національно-
патріотичного виховання
на 2020-2021 роки

4

Організація  та
проведення  акції,
присвяченій
вшануванню  пам'яті
Героїв  небесної  сотні
«Герої не вмирають»

Лютий Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Вшанування  подвигу
українців  -  борців  за
свободу  та  незалежність
держави,  шляхом
інформ.  та  залучення
молоді до акції

5

Комплекс  акцій  та
заходів  в  рамках
Всеукраїнської  акції
«Серце до серця»

Лютий-
березень

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Популяризація
волонтерського  руху;
залучення  молоді  до
благодійництва 

6
Організація  заходів  до
Шевченківських днів

Березень Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Духовне  виховання
молоді шляхом масового
залучення до заходів

7

Молодіжна  програма
до Дня молоді «Молодь
єднає»

Червень Методичний 
кабінет ВОМС

Котькало Є.С. Охоплення  молоді
соціально-активним
відпочинком  та
дозвіллям, популяризація
волонтерського руху

8

Про  організацію  акції
до Дня Незалежності

Серпень Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Залучення  молоді  до
організації  та  участі  у
головному  Державному
святі країни

9

Проведення  заходів  до
Дня захисника України

Жовтень Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Вшанування  та
відзначення  подвигу
українців, що виборюють
свободу,  цілісність  та
незалежність держави

10 Про  відзначення
заходів  з  нагоди  Дня
свободи  та  гідності  та
вшанування  пам’яті

Листопад Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Масове залучення молоді
до  вшанування
визначних  подій  в
сучасній історії України
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жертв голодомору

11

Проведення  заходів  до
Всеукраїнської  акції
«Чисте довкілля»

Протягом
року

Методичний 
кабінет ВОМС

Геращенко М.П. Формування
громадянської свідомості
молоді  та  екологічне
виховання,  шляхом
залучення  до  організації
та  участі  у  відповідних
тематичних заходах

2.3.2. Ціль:  популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді

Заходи на реалізацію цілі:
№
з/п

Зміст
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
структурний

підрозділ

Відповідальний
керівник

структурного
підрозділу,
виконавець

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6

1

Створення банку даних
дітей  пільгових
категорій  задля  їх
оздоровлення  влітку
2020 року

Лютий-
Березень

Головний
спеціаліст 

Гаврилюк М.С. Забезпечення
своєчасного
оздоровлення  дітей
пільгових  категорій
влітку 2020 року

2

Організація
інформаційно-
просвітницької
кампанії  до  Дня
боротьби зі СНІДом

Грудень Відділ  освіти,
молоді  та
спорту 

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Профілактика  ВІЛ
інфікування, формування
толерантного  ставлення
до ВІЛ-інфікованих 

3

Участь  у
всеукраїнських,
регіональних
семінарах,  тренінгах,
форумах,  іграх  у
форматі  наметових
таборів,  байдаркових
сплавів  задля
популяризації
альтернативних  форм
відпочинку  та
оздоровлення 

Протягом
року

Методичний 
кабінет ВОМС

Котькало Є.С.,
Геращенко М.П.

Підвищення  рівня
психічного  та  фізичного
здоров’я молоді 
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2.4. Напрямок діяльності: фізична культура та спорт
2.4.1. Ціль:  залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації

здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в
дитячо-юнацькому спорті 

Заходи на реалізацію цілі:
№
п/п

Зміст заходу Термін
проведення
(можливо

зі змінами)

Місце проведення Відповідальний
за проведення

1 Фінал  з  волейболу  серед  чоловічих
(18+) та жіночих (16+) команд

лютий Миколаївський НВК Котькало Є.С.

2 Спортивне  свято  громади  (дартс,
шахи,  шашки,  армреслінг,  гирьовий
спорт,  теніс,  підтягування,
перетягування канат)

лютий с. Миколаївка Котькало Є.С.

3 Змагання з волейболу серед юнаків до
18 років

березень с. Кровне Котькало Є.С.

4 Змагання з волейболу «Кубок весни» березень с. В. Чернеччина Котькало Є.С.
5 Краща спортивна громада Сумщини (4

етапи)
березень-
серпень

СНАУ Котькало Є.С.
Макшеєва Н.С.

6 Змагання з шахів, шашок, тенісу квітень с. Бездрик Котькало Є.С.
7 Змагання з футболу присвячений  Дню

перемоги  над  нацизмом  у  Другій
світовій війні

травень с. Лікарське Котькало Є.С.

8 Змагання  з  футболу  серед  команд
ветеранів +

червень с. Руднівка Котькало Є.С.

9 Змагання з футболу серед школярів та
дорослих

жовтень с. Северинівка Котькало Є.С.

10 Змагання з волейболу серед чоловічих
(18+) та жіночих (16+) команд

грудень с. Миколаївка Котькало Є.С.

11 Змагання  з  шахів  (юнаки  та  дівчата
2002 р.н. і молодші)

6  лютого
2020 

Фінальні змагання (заїзд
команд  –  до  10.30;
початок  об  11.00  год.)
Кровненська ЗОШ

Котькало  Є.С.,
учителі
фізичної
культури

12 Баскетбол 3х3 (Шкільна баскетбольна
ліга  України  –  ШБЛУ)  (юнаки  2003
р.н.  і  молодші;  юнаки  2005  р.н.  і
молодші)

27  лютого
2020

Фінальні змагання
(заїзд команд – до 10.30;
початок об 11.00 год.)
Миколаївський НВК

Котькало Є.С.

13 Змагання з волейболу серед юнаків 07  березня
2020

Фінальні змагання
(заїзд команд – до 09.30
початок об 10.00 год.)
Северинівська ЗОШ І-ІІ
ступенів

Котькало Є.С.

14 Волейбол  (Шкільна  волейбольна  ліга
України – ШВЛУ) (юнаки 2003 р.н.  і
молодші;  юнаки 2006 р.н.  і  молодші;
дівчата  2003  р.н.  і  молодші;  дівчата
2006 р.н. і молодші)

20  березня
2020

Фінальні змагання
(заїзд команд – до 10.30
початок об 11.00 год.)
Лікарський НВК

Котькало Є.С.

15 Настільний  теніс  (юнаки  2002  р.н.  і
молодші;  юнаки 2005 р.н.  і  молодші;
дівчата  2002  р.н.  і  молодші;  дівчата
2005 р.н. і молодші)

27  березня
2020 

Фінальні змагання
(заїзд команд – до 10.30;
початок  об  11.00  год.);
Северинівська ЗОШ І-ІІ
ст.

Котькало Є.С.
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ 

3.1. Питання  для  розгляду  на  засіданнях  колегії  відділу  освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради на 2020 рік

Дата
засідання

Перелік питань Відповідальні
Дата подання

матеріалів

Березень

Про  результати  участі  учнів  у  ІІ  та  ІІІ  етапах
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних
предметів у 2019-2020 н.р.

Геращенко М.П. До 11.03.2020

Про аналіз стану виховної роботи та  національно-
патріотичного  виховання  у  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради

Геращенко М.П. До 11.03.2020

Про  створення  безпечного  середовища  та
профілактику правопорушень і запобігання проявам
насилля,  булінгу  (цькування)  у  закладах  загальної
середньої освіти

Директори ЗЗСО До 11.03.2020

Про виконання кошторису відділу освіти, молоді та
спорту  Миколаївської  сільської  ради  у  2019  та
завдання на 2020 рік

Макшеєва Н.С. До 11.03.2020

Червень

Про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді
та спорту

Макшеєва Н.С. До 18.06.2020

Про організацію роботи  з  обдарованими учнями в
закладах  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради

Директори ЗЗСО До 18.06.2020

Про стан організації інклюзивного навчання дітей з
особливими  освітніми  потребами  в  закладах
загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської
ради

Директори ЗО До 18.06.2020

Атестація  як  підсумок  діяльності  педагогічних
працівників  району  щодо  підвищення  професійної
компетентності  і  фахової  майстерності  у  між
атестаційний період

Геращенко М.П. До 18.06.2020

Про стан  організації  пожежної  безпеки  в  закладах
освіти Миколаївської сільської ради

Макшеєва Н.С. До 18.06.2020

Про  підсумки  організації  методичної  роботи  в
закладах  освіти  Миколаївської  сільської  ради  у
2019-2020 н.р.

Геращенко М.П. До 18.06.2020

Про   діяльність   психологічної  служби  системи
освіти  Миколаївської сільської ради

Геращенко М.П. До 18.06.2020

Вересень Про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді
та спорту

Макшеєва Н.С. До 16.09.2020

Про стан управлінської діяльності щодо організації
медичного  обслуговування  дітей  та  обстеження
працівників в закладах загальної середньої освіти

Гаврилюк М.С. До 16.09.2020

Про  стан  впровадження  Концепції  НУШ  в
Миколаївському  НВК,  Лікарському  НВК,
Северинівській ЗОШ І-ІІ ст., Кровненському ЗЗСО І-
ІІІ ст.

Макшеєва Н.С. До 16.09.2020

Про  результати  зовнішнього  незалежного
оцінювання у 2020 році

Директори ЗЗСО До 16.09.2020

Про підсумки підготовки закладів освіти громади до
осінньо-зимового періоду

Директори ЗО До 16.09.2020
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Про  підсумки  оздоровчої  кампанії  в  освітянських
закладах Миколаївської сільської ради 

Гаврилюк М.С. До 09.12.2020

Грудень

Про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді
та спорту

Макшеєва Н.С. До 09.12.2020

Про стан роботи закладів освіти щодо попередження
та профілактики дитячого травматизму у 2020 році

Гаврилюк М.С. До 09.12.2020

Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями  громадян  у
відділі освіти, молоді та спорту за 2020 рік

Макшеєва Н.С. До 09.12.2020

Про організацію харчування учнів та впровадження
системи  HACCP  у  закладах  загальної  середньої
освіти у 2020 році

Гаврилюк М.С. До 09.12.2020

Про схвалення плану роботи відділу освіти, молоді
та  спорту  та  затвердження  плану  засідань  колегії
відділу освіти, молоді та спорту на 2021 рік

Макшеєва Н.С. До 09.12.2020
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3.2. Наради для директорів закладів освіти, заступників директорів,
керівників структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради

Дата Назва заходу Відповідальний
структурний

підрозділ

Відповідальний
керівник

структурного
підрозділу,
виконавець

1 2 3 4
Січень Нарада керівників ЗЗС та ЗДО щодо особливостей

фінансування галузі в умовах нового фінансового
року:
 Про  реалізацію  державної  політики  в  галузі
освіти  установами  та  ЗО району  в  умовах  2020
року; 
 Про фінансові нормативи галузі, затверджені в
бюджеті на 2020 рік; 
 Про деякі аспекти закінчення 2019-2020 н.р.; 
 Про стан організації діяльності та методичного
супроводу спеціалістів психологічної служби;
 Про  підсумки  проведення  зимових  шкільних
канікул та новорічно-різдвяних свят

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту,
централізована
бухгалтерія

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.,
Одінцова Н.С.

Лютий Нарада  керівників  закладів  загальної  середньої
освіти  з  питань  упровадження  проекту  Нової
української школи:
 Про програми розвитку галузі Освіта на 2020
рік та наступні 2021-2022 роки;
 Про  підготовку  закладів  загальної  середньої
освіти  громади  до  упровадження  проекту  Нової
української школи у 2020-2021 навчальному році;
 Про дотримання  інструкції  з  діловодства  та
роботу  з  контрольними  документами  органів
влади  вищого  рівня  у  закладах  загальної
середньої освіти

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Педагогічний  вернісаж  для  заступників
директорів  з  навчально-виховної  роботи
«Використання нових освітніх сервісів у роботі з
обдарованою учнівською молоддю»

Методичний
кабінет ВОМС

Геращенко М.П.

Заняття школи молодого спеціаліста Методичний
кабінет ВОМС

Геращенко М.П.

Березень Нарада  керівників  закладів  загальної  середньої
освіти щодо організованого закінчення 2019-2020
навчального  року,  проведення  державної
підсумкової атестації:
 Про  нормативно-правове  забезпечення  та
основі аспекти закінчення 2019-2020 навчального
року;
 Про підсумки реєстрації випускників закладів
загальної середньої освіти для участі у ЗНО 2020
року;
 Про підготовку до проведення ДПА для учнів
4 та 9 класів закладів загальної середньої освіти

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.
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Квітень Нарада керівників ЗЗС та ЗДО з питань підготовки
до оздоровчо-відпочинкової літньої кампанії 2020
року:
 Про  обласну  Програму  оздоровлення  та
відпочинку дітей на 2020 рік;
 Про  підготовку  освітніх  закладів  до  початку
відпочинкової літньої кампанії 2020 року;
 Про  прогнозовані  показники  та  планування
роботи відпочинкових закладів;
 Про створення безпечних умов та дотримання
норм санітарного законодавства у відпочинкових
закладах;
 Про  дотримання  техніки  безпеки  під  час
перевезення організованих груп дітей

Начальник,
головний
спеціаліст

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.

Травень Нарада керівників ЗЗСО щодо підсумків роботи у
2019-2020 навчальному році:
 Про  створення  умов  для  навчання  та
виховання дітей у закладах освіти громади;
 Про  підсумки  проведення  атестації
педагогічних  працівників  у  2019-2020
навчальному році;
 Про  підсумки  вивчення  стану  роботи
практичних  психологів  по  забезпеченню
наступності  між  дошкільною  і  початковою
освітою

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Інструктивно-методична  нарада  для
відповідальних  за  формування  облікової
статистичної звітності

Головний
спеціаліст

Гаврилюк М.С.

Червень Нарада  керівників  ЗЗСО  щодо  результативності
проведення ДПА учнів випускних класів у 2019-
2020 н.р. та з питань підготовки до 2020-2021 н.р.:
 Про результати державної підсумкової атестації
учнів 4-х, 9-х та 11-х класів у 2019-2020 н.р.;
 Про  прогнозовані  показники  мережі  закладів,
класів  та  контингенту  учнів  у  них  у  2020-2021
н.р.;
 Про  стан  підготовки  закладів  загальної
середньої  освіти  до  впровадження  нового
Державного  стандарту  початкової  освіти  та
створення нового освітнього простору

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Тренінгове  заняття  щодо  роботи  зі  зверненнями
громадян

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Серпень Інструктивно-методична  нарада  щодо
організованого початку 2020-2021 н.р.

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Семінар-навчання  для  відповідальних  за
формування облікової статистичної звітності

Головний
спеціаліст 

Гаврилюк М.С.

Семінар-навчання з питань організації харчування
дітей  та  дотримання  санітарно-гігієнічних  та
санітарно-протиепідемічних вимог у ЗО району

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Вересень Нарада з керівниками закладів загальної середньої
та  дошкільної  освіти  щодо  стану  підготовки

Відділ  освіти,
молоді  та

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
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закладів освіти до роботи в новому навчальному
році та осінньо-зимовий період:
 Про мережу закладів освіти громади станом на
05.09.2020 року;
 Про  контингент  учнів  закладів  загальної
середньої освіти, вихованців закладів дошкільної
освіти;
 Про забезпечення права на освіту дітей з ООП у
2020-2021 н.р.;
 Про  забезпеченість  закладів  освіти  громади
кваліфікованими педагогічними кадрами;
 Про  стан  створення  спеціальних  умов  для
навчання дітей з особливими освітніми потребами
в закладах загальної середньої освіти;
 Про  основні  завдання  спеціалістів
психологічної служби у 2020-2021 н.р.;
 Про реалізацію ідей Нової української школи і
закладах освіти громади; 
 Про стан підготовки установ та закладів освіти
до роботи в осінньо-зимовий період

спорту Геращенко М.П.

Заняття школи молодого спеціаліста Методичний
кабінет ВОМС

Геращенко М.П.

Жовтень Нарада з керівниками закладів загальної середньої
освіти  з  питань  проведення  олімпіадних  та
конкурсних  змагань  серед  учнів  та  фахових
випробувань  серед  педагогічних  працівників  у
2020-2021 навчальному році:
 Про  організацію  та  проведення
Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель  року  –
2021»;
 Про проведення І та ІІ етапів  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 Про  проведення  районного  етапу
Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса  Шевченка,  Всеукраїнського  конкурсу
учнівської  творчості  серед  учнів  закладів
загальної середньої освіти

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.

Листопад Нарада керівників закладів загальної середньої та
дошкільної  освіти  щодо  створення  умов  рівного
доступу до якісної освіти:
 Про  охоплення  навчанням  дітей  шкільного

віку;
 Про подальше навчання та працевлаштування

випускників шкіл 2020 року;
 Про стан організації харчування учнів;
 Про організоване підвезення дітей до закладів

освіти та у зворотному напрямку;
 Про  зміцнення  матеріально-технічної  бази

закладів освіти у 2020 році;
 Про результати  щорічного  оцінювання  рівня

фізичного здоров’я учнівської молоді

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.
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Грудень Нарада керівників закладів загальної середньої та
дошкільної  освіти  щодо  виконання  галузевих
програм розвитку у 2020 році та інше:
 Про стан реалізації програм громади: «Освіта
Миколаївської сільської ради у 2019-2021 роках»,
«Шкільне молоко», «Оздоровлення та відпочинку
дітей  у  2020  році»,  заходів  «Програми
економічного  і  соціального  розвитку
Миколаївської  сільської  ради  на  2020  рік  та
наступні 2021-2022 програмні роки програми»;
 Про  використання  державних  субвенцій  у
2020 році;
 Про  стан  дотримання  Закону  України  «Про
запобігання корупції» у відділі освіти, молоді та
спорту Миколаївської сільської ради;
 Про  підготовку  до  проведення  новорічно-
різдвяних  свят  та  зимових  шкільних  канікул  в
громаді;
 Про  організацію  роботи  з  техніки  безпеки,
пожежної  безпеки  з  учасниками  освітнього
процесу  під  час  проведення  новорічних  свят  та
зимових канікул

Відділ  освіти,
молоді  та
спорту;
централізована
бухгалтерія

Макшеєва Н.С.,
Гаврилюк М.С.,
Геращенко М.П.,
Одінцова Н.С.

Щотижня Апаратні  наради  при  начальнику  відділу  освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради

Начальник Макшеєва Н.С.

3.3. Графік особистого прийому громадян

Посада День
прийому

Години
прийому

Місце прийому

1 2 3 4
Макшеєва Н.С., начальник 
відділу освіти, молоді та 
спорту

Понеділок 9.00 – 12.00
Вiддiл  освiти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сiльської ради, м. Суми,
вул. Ярослава Мудрого, 60/1

Гаврилюк М. С., головний 
спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту

Середа 9.00 —12.00
Вiддiл  освiти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сiльської ради, м. Суми,
вул. Ярослава Мудрого, 60/1

Геращенко Н.П., завідувач 
методичного кабінету відділу
освіти, молоді та спорту

П’ятниця 9.00 —12.00
Вiддiл  освiти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сiльської ради, м. Суми,
вул. Ярослава Мудрого, 60/1

3.4. Перелік правових актів органів законодавчої і виконавчої влади, хід
виконання яких буде розглядатися в порядку контролю

Контрольний
термін

виконання

Дата та номер
контрольного

документа
Назва документа

Відповідальний 
структурний

підрозділ

Відповідальний 
керівник

структурного 
підрозділу,
виконавець

1 2 3 4 5
До  01  числа
щокварталу

від  29.02.2012
№ 1-1/ 516

Доручення  Президента
України  щодо  запобігання
виникненню пожеж

Головний
спеціаліст

Гаврилюк М. С.
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До  01  числа
щокварталу

від  4  липня
2005  року
№ 1013

Указ  Президента  України
«Про  невідкладні  заходи
щодо  забезпечення
функціонування  та  розвитку
освіти в Україні»

Начальник
відділу 

Макшеєва Н. С.

До  25  числа
щокварталу

від  4  вересня
2013  р.
№ 686-р

Розпорядження  КМУ  «Про
затвердження плану заходів з
реалізації  Національної
стратегії  розвитку  освіти  в
Україні  на  період  до  2021
року»

Головний
спеціаліст 

Гаврилюк М. С.,
Геращенко М. П.

До 05 жовтня
щороку

від  7
листопада
2012  р.
№ 865-р

Розпорядження  КМУ  «Про
затвердження  плану  заходів
щодо  забезпечення  дітей
високоякісними  продуктами
харчування  вітчизняного
виробництва»

Централізована
бухгалтерія 

Одінцова Н. С.

До 10 грудня
щороку

від 23.04.2010
№ 1-1/749

Доручення  Президента
України  щодо  забезпечення
захисту  прав  і  законних
інтересів дітей

Методичний
кабінет

Макшеєва Н. С.,
Геращенко М. П.

До 20 грудня
щороку

від 30 вересня
2010  року
№ 927

Указ  Президента  України
«Про заходи  щодо  розвитку
системи  виявлення  та
підтримки  обдарованих  і
талановитих дітей та молоді»

Методичний
кабінет

Геращенко М. П.

До 15 січня
щороку

від  9  лютого
2016  року
№ 42/2016

Указ  Президента  України
«Про Національну стратегію
з  оздоровчої  рухової
активності  в  Україні  на
період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб
життя – здорова нація»

Головний 
спеціаліст

Гаврилюк М. С

До 20 січня
щороку

від 18 лютого
2016 р. № 148

Постанова  КМУ  «Про
затвердження  Державної
цільової соціальної програми
«Молодь  України»  на  2016-
2020  роки  та  внесення  змін
до деяких постанов Кабінету
Міністрів України»

Начальник 
відділу

Макшеєва Н. С.

До 01 березня
щороку

від  18  червня
1999  р.
№ 1059

Постанова  КМУ  «Про  стан
реалізації  державної
молодіжної політики»

Начальник 
відділу

Макшеєва Н. С.

До 01 вересня
щороку

від  19  липня
2005  року
№ 1113/2005

Указ  Президента  України
«Про  підготовку  та  участь
спортсменів  України  в
Олімпійських,
Паралімпійських,
Дефлімпійських  іграх,
Всесвітніх  Універсіадах,
чемпіонатах  світу  та
Європи»

Начальник 
відділу

Макшеєва Н. С.

До 15 жовтня
щороку

від 29.11.2015
№ 42198/1/1-

Доручення  КМУ  «Про
Стратегію  національно-

Методичний 
кабінет

Геращенко М. П.
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15 патріотичного  виховання
дітей та молоді на 2016-2020
роки»

До  9
листопада
щороку

від  13
листопада
2015  року
№ 580/2015

Указ  Президента  України
«Про  Стратегію  нац.-
патріотичного  виховання
дітей та молоді на 2016-2020
роки»

Методичний 
кабінет

Геращенко М. П.

До 20 грудня
щороку

від 22 лютого
2010  року
№ 202

Указ  Президента  України
«Про  заходи  фізкультурно-
оздоровчої  діяльності
стосовно  дітей  та  молоді  з
вадами розумового розвитку
та  підтримки  руху
Спеціальної  олімпіади  в
Україні»

Начальник 
відділу

Макшеєва Н. С.

До 20 грудня
щороку

від  04.05.2012
№  9260/34/1-
10

Доручення  КМУ  щодо
виконання  ст.2  Указу
Президента  України  від  22
лютого  2010  року  №  202
«Про  заходи  фізкультурно-
оздоровчої  діяльності
стосовно  дітей  та  молоді  з
вадами розумового розвитку
та  підтримки  руху
Спеціальної  олімпіади  в
Україні»

Начальник 
відділу

Макшеєва Н. С.

До  05  числа
щокварталу

від 4 квітня 
2018 р. № 237

Постанова  КМУ  «Деякі
питання надання субвенції  з
державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на
забезпечення  якісної,
сучасної  та  доступної
загальної  середньої  освіти
«Нова українська школа»

Централізована
бухгалтерія

Одінцова Н. С.

3.5. Перелік розпоряджень голови Сумської обласної державної
адміністрації, хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю

Контрольний
термін

виконання

Дата та номер
контрольного

документа
Назва документа

Відповідальний 
структурний

підрозділ

Відповідальний 
керівник

структурного 
підрозділу,
виконавець

Січень від 23.11.2018
№ 698-ОД 

Розпорядження  голови
СОДА  «Про  організацію
відпочинку,  оздоровлення та
змістовного  дозвілля  дітей  і
юнацтва  під  час  зимових
шкільних канікул в області»

Головний
спеціаліст 

Гаврилюк М.С.

Січень від 31.01.2018
№ 62-ОД

Розпорядження  голови
СОДА  ««Про  затвердження
плану заходів щодо реалізації

Головний
спеціаліст 

Гаврилюк М.С.

31



Національної  стратегії  з
оздоровчої  рухової
активності  в  Сумській
області  на  період  до  2025
року  «Рухова  активність  –
здоровий  спосіб  життя  –
здорова нація» на 2020 рік»

Щокварталу від 16.07.2018
№ 435-ОД

Розпорядження  голови
СОДА  «Про  затвердження
плану  заходів  щодо
підтримки  розвитку  системи
спортивної  реабілітації
учасників бойових дій»

Начальник Макшеєва Н.С.

Щокварталу від 01.06.2018
№ 351 - ОД

Розпорядження  голови
СОДА  «Про  заходи  щодо
забезпечення  якості  та
безпечності харчування дітей
у організованих колективах»

Начальник
відділу

Макшеєва Н.С.
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4. ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВІДДІЛІВ ОВІТИ ОТГ СУМСЬКОГО
РАЙОНУ НА 2020 РІК

Відповідальний за проведення
Дата

проведення
Назва заходу/ місце проведення

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Бездрицької сільської ради

Січень Семінар  для  вчителів  образотворчого
мистецтва (Токарівська ЗОШ)

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради

Лютий Семінар  для  вчителів  початкових  класів
«Розвивальне  освітнє  середовище  у
початковій школі» (Миколаївський НВК)

Відділ освіти Хотінської селищної
ради

Семінар  для  вчителів  мистецтва
«Формування  мистецької  компетентності
на  уроках  інтегрованого  курсу
«Мистецтво» (Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст.)

Відділ освіти Нижньосироватської
сільської ради

Семінар для вчителів початкових класів (І
та  вища  катег.)  (Старосільська  ЗОШ І-ІІІ
ст.)

Управління  освіти,  культури,
молоді  та  спорту  Степанівської
селищної ради

Семінар  для  вчителів  правознавства
«Використання інтерактивних технологій»
(Підліснівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

Верхньосироватська сільська рада Семінар  для  вчителів  фізичної  культури
(Великобобрицької ЗОШ І-ІІІ ст.)
Семінар  для  вчителів  англійської  мови  –
ОЗ  (Верхньосироватська  спеціалізована
школи    І-ІІІ ст.)

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Бездрицької сільської ради

Березень Семінар для вчителів біології (Токарівська
ЗОШ)

Відділ освіти Нижньосироватської
сільської ради

Семінар  для  вихователів  ЗДО  «Гурткова
робота в ЗДО» (Нижньосироватський ЗДО
«Золотий ключик»)

Верхньосироватська сільська рада Семінар для вчителів початкових класів –
ОЗ  (Верхньосироватська  спеціалізована
школа    І-ІІІ ст.)

Відділ освіти Хотінської селищної
ради

Квітень Семінар  для  відповідальних  за  НПВ
«Проведення гри «Джура» (Хотінська СШ
І-ІІІ ст.)

Відділ освіти Нижньосироватської
сільської ради

Семінар для вчителів початкових класів (ІІ
категор.  та  спеціаліст)
(Нижньосироватська ЗОШ І-ІІ ст.)

Управління  освіти,  культури,
молоді  та  спорту  Степанівської
селищної ради

Вересень Семінар  для  вчителів  геграфії
«Агропромислові новинки із Степанівської
скриньки» (Степанівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

Відділ освіти Хотінської селищної
ради

Жовтень Семінар  для  вчителів  фіз.  культури
«Індивід. і суспільне здоров’я, збільшення
рухової активності  на уроках баскетболу»
(Хотінська СШ І-ІІІ ст.)

Відділ освіти Нижньосироватської
сільської ради

Семінар  для  вихователів  ЗДО  старшої
групи (Старосільський ЗДО «Казка»)

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради

Листопад Семінар для вчителів українськ. літератури
«Компетентнісне навчання на уроках укр.
літерат.» (Лікарський НВК)

Управління  освіти,  культури,
молоді  та  спорту  Степанівської
селищної ради

Семінар для вихователів ЗДО «Виховання
НПВ»- Степанівський ЗДО «Орлятко»
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Верхньосироватська сільська рада Семінар  для  вихователів  ЗДО  –
Верхньосироватський ЗДО «Сонечко»

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Бездрицької сільської ради

Грудень Семінар  для  вчителів  українськ.  мови  –
Бездрицька ЗОШ І-ІІІ ст.

*Щокварталу – нарада начальників (завідувачів МК, методистів, спеціалістів) відділів освіти
ОТГ Сумського р-ну

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Наталія МАКШЕЄВА

34


	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Наказ відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району
	«28» грудня 2019 року № 219-ОД
	ПЛАН РОБОТИ
	відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району
	на 2020 рік
	3.2. Наради для директорів закладів освіти, заступників директорів, керівників структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
	Дата
	Назва заходу
	Відповідальний структурний підрозділ
	Відповідальний
	керівник структурного підрозділу, виконавець
	1
	2
	3
	4
	Січень
	Нарада керівників ЗЗС та ЗДО щодо особливостей фінансування галузі в умовах нового фінансового року:
	Про реалізацію державної політики в галузі освіти установами та ЗО району в умовах 2020 року;
	Про фінансові нормативи галузі, затверджені в бюджеті на 2020 рік;
	Про деякі аспекти закінчення 2019-2020 н.р.;
	Про стан організації діяльності та методичного супроводу спеціалістів психологічної служби;
	Про підсумки проведення зимових шкільних канікул та новорічно-різдвяних свят
	Відділ освіти, молоді та спорту, централізована бухгалтерія
	Лютий
	Нарада керівників закладів загальної середньої освіти з питань упровадження проекту Нової української школи:
	Про програми розвитку галузі Освіта на 2020 рік та наступні 2021-2022 роки;
	Про підготовку закладів загальної середньої освіти громади до упровадження проекту Нової української школи у 2020-2021 навчальному році;
	Про дотримання інструкції з діловодства та роботу з контрольними документами органів влади вищого рівня у закладах загальної середньої освіти
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Педагогічний вернісаж для заступників директорів з навчально-виховної роботи «Використання нових освітніх сервісів у роботі з обдарованою учнівською молоддю»
	Заняття школи молодого спеціаліста
	Березень
	Нарада керівників закладів загальної середньої освіти щодо організованого закінчення 2019-2020 навчального року, проведення державної підсумкової атестації:
	Про нормативно-правове забезпечення та основі аспекти закінчення 2019-2020 навчального року;
	Про підсумки реєстрації випускників закладів загальної середньої освіти для участі у ЗНО 2020 року;
	Про підготовку до проведення ДПА для учнів 4 та 9 класів закладів загальної середньої освіти
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Квітень
	Нарада керівників ЗЗС та ЗДО з питань підготовки до оздоровчо-відпочинкової літньої кампанії 2020 року:
	Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік;
	Про підготовку освітніх закладів до початку відпочинкової літньої кампанії 2020 року;
	Про прогнозовані показники та планування роботи відпочинкових закладів;
	Про створення безпечних умов та дотримання норм санітарного законодавства у відпочинкових закладах;
	Про дотримання техніки безпеки під час перевезення організованих груп дітей
	Травень
	Нарада керівників ЗЗСО щодо підсумків роботи у 2019-2020 навчальному році:
	Про створення умов для навчання та виховання дітей у закладах освіти громади;
	Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році;
	Про підсумки вивчення стану роботи практичних психологів по забезпеченню наступності між дошкільною і початковою освітою
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Інструктивно-методична нарада для відповідальних за формування облікової статистичної звітності
	Головний спеціаліст
	Гаврилюк М.С.
	Червень
	Нарада керівників ЗЗСО щодо результативності проведення ДПА учнів випускних класів у 2019-2020 н.р. та з питань підготовки до 2020-2021 н.р.:
	Про результати державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11-х класів у 2019-2020 н.р.;
	Про прогнозовані показники мережі закладів, класів та контингенту учнів у них у 2020-2021 н.р.;
	Про стан підготовки закладів загальної середньої освіти до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та створення нового освітнього простору
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Тренінгове заняття щодо роботи зі зверненнями громадян
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Серпень
	Інструктивно-методична нарада щодо організованого початку 2020-2021 н.р.
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Семінар-навчання для відповідальних за формування облікової статистичної звітності
	Головний спеціаліст
	Гаврилюк М.С.
	Семінар-навчання з питань організації харчування дітей та дотримання санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних вимог у ЗО району
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Вересень
	Нарада з керівниками закладів загальної середньої та дошкільної освіти щодо стану підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період:
	Про мережу закладів освіти громади станом на 05.09.2020 року;
	Про контингент учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів дошкільної освіти;
	Про забезпечення права на освіту дітей з ООП у 2020-2021 н.р.;
	Про забезпеченість закладів освіти громади кваліфікованими педагогічними кадрами;
	Про стан створення спеціальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти;
	Про основні завдання спеціалістів психологічної служби у 2020-2021 н.р.;
	Про реалізацію ідей Нової української школи і закладах освіти громади;
	Про стан підготовки установ та закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Заняття школи молодого спеціаліста
	Жовтень
	Нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти з питань проведення олімпіадних та конкурсних змагань серед учнів та фахових випробувань серед педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році:
	Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»;
	Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
	Про проведення районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів загальної середньої освіти
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Листопад
	Нарада керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти щодо створення умов рівного доступу до якісної освіти:
	Про охоплення навчанням дітей шкільного віку;
	Про подальше навчання та працевлаштування випускників шкіл 2020 року;
	Про стан організації харчування учнів;
	Про організоване підвезення дітей до закладів освіти та у зворотному напрямку;
	Про зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти у 2020 році;
	Про результати щорічного оцінювання рівня фізичного здоров’я учнівської молоді
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Грудень
	Нарада керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти щодо виконання галузевих програм розвитку у 2020 році та інше:
	Про стан реалізації програм громади: «Освіта Миколаївської сільської ради у 2019-2021 роках», «Шкільне молоко», «Оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році», заходів «Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020 рік та наступні 2021-2022 програмні роки програми»;
	Про використання державних субвенцій у 2020 році;
	Про стан дотримання Закону України «Про запобігання корупції» у відділі освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради;
	Про підготовку до проведення новорічно-різдвяних свят та зимових шкільних канікул в громаді;
	Про організацію роботи з техніки безпеки, пожежної безпеки з учасниками освітнього процесу під час проведення новорічних свят та зимових канікул
	Відділ освіти, молоді та спорту; централізована бухгалтерія
	Щотижня
	Начальник
	Макшеєва Н.С.
	3.3. Графік особистого прийому громадян
	Посада
	День прийому
	Години прийому
	3.4. Перелік правових актів органів законодавчої і виконавчої влади, хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю
	До 01 числа щокварталу
	від 29.02.2012 № 1-1/ 516
	Доручення Президента України щодо запобігання виникненню пожеж
	До 01 числа щокварталу
	від 4 липня 2005 року № 1013
	Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
	До 25 числа щокварталу
	від 4 вересня 2013 р. № 686-р
	Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
	До 05 жовтня
	щороку
	від 7 листопада 2012 р. № 865-р
	Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва»
	До 10 грудня
	щороку
	від 23.04.2010
	№ 1-1/749
	Доручення Президента України щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей
	До 20 грудня
	щороку
	від 30 вересня
	2010 року № 927
	Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»
	До 15 січня
	щороку
	від 9 лютого 2016 року № 42/2016
	Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
	До 20 січня
	щороку
	від 18 лютого 2016 р. № 148
	Постанова КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
	До 01 березня
	щороку
	від 18 червня 1999 р. № 1059
	Постанова КМУ «Про стан реалізації державної молодіжної політики»
	До 01 вересня
	щороку
	від 19 липня 2005 року № 1113/2005
	Указ Президента України «Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи»
	До 15 жовтня
	щороку
	від 29.11.2015
	№ 42198/1/1-15
	Доручення КМУ «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»
	До 9 листопада
	щороку
	від 13 листопада 2015 року № 580/2015
	Указ Президента України «Про Стратегію нац.-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»
	До 20 грудня
	щороку
	від 22 лютого 2010 року № 202
	Указ Президента України «Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки руху Спеціальної олімпіади в Україні»
	До 20 грудня
	щороку
	від 04.05.2012 № 9260/34/1-10
	Доручення КМУ щодо виконання ст.2 Указу Президента України від 22 лютого 2010 року № 202 «Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки руху Спеціальної олімпіади в Україні»
	3.5. Перелік розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю

