
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

06.08.2020                                        с.Миколаївка                                        № 85-ОД 

 

Про  проведення серпневої 

конференції працівників освіти 

Миколаївської сільської ради  

 

  

Відповідно до плану роботи відділу освіти, молоді та спорту  

Миколаївської сільської ради на 2020 рік, з метою підведення підсумків роботи 

за 2019-2020 навчальний рік та визначення стратегічних напрямків розвитку 

системи освіти Миколаївської сільської ради у 2020-2021 навчальному році 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести 26-28.08.2020 року педагогічні заходи, включно із серпневою 

конференцією працівників освіти громади, на яких обговорити питання про 

підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 

2019-2020 навчальному році та пріоритетні завдання на новий 2020-2021 

навчальний рік. 

2. Затвердити склад оргкомітету по проведенню серпневої конференції 

працівників освіти Миколаївської сільської ради (додаток 1). 

3. Затвердити план заходів щодо підготовки серпневої конференції 

працівників освіти Миколаївської сільської ради (додаток 2). 

4. Завідувачу методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

(Геращенко М.): 

4.1.  Провести 26.08.2020 онлайн-нараду із керівниками міжшкільних 

методичних об’єднань, де обговорити підсумки методичної роботи у 2019-

2020 навчальному році та завдання на новий 2020-2021 навчальний рік. 

4.2.  Узгодити 26.08.2020 графік проведення секційних онлайн-засідань 

міжшкільних методичних об’єднань. 

5.  Керівникам міжшкільних МО (Білан Н., Панькова С., Калантай Є., 

Бицан О., Ніколаєнко О., Макарець В., Совенко М.) у зв’язку із необхідністю 



дотримання протиепідеміологічних вимог розробити методичні рекомендації, 

організувати та провести 27-31.08.2020 секційні засідання методичних 

об’єднань в онлайн-форматі з використанням засобів відеозв’язку, де 

проаналізувати роботу за 2019-2020 навчальний рік та визначити пріоритети та 

специфіку роботи у 2020-2021 навчальному році. 

6. Директорам закладів дошкільної освіти (Білан Н., Будакова Л.) 

підготувати до 21.08.2020 короткий звіт у формі відеопрезентації чи озвученого 

відео «Оздоровлення вихованців ЗДО в умовах адаптивного карантину». 

7. Директорам закладів загальної середньої освіти (Вода А., Куценко Л., 

Крамаренко А., Простатіна О.):  

7.1. Забезпечити участь педагогів у секційних засіданнях відповідно до 

графіка. 

7.2.  Підготувати та подати оргкомітету до 21.08.2020 відео (до 2-ох 

хвилин) «Школа чекає на своїх учнів». 

8. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.  

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту  

Миколаївської сільської ради 

від 06.08.2020 № 85-ОД 

  

Склад оргкомітету 

по проведенню серпневої конференції працівників освіти 

Миколаївської сільської ради 

 

  

1. Макшеєва Н. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради, голова оргкомітету; 

2. Геращенко М. – завідувач МК відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради, методист із психологічної служби відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради, член оргкомітету; 

3. Гаврилюк М. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради, член оргкомітету. 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту  

Миколаївської сільської ради 

від 06.08.2020 № 85-ОД 

  

План заходів 

з підготовки до серпневої конференції працівників освіти 

Миколаївської сільської ради 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1 Підготувати проект наказу 

відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради  «Про 

проведення серпневої 

конференції  

працівників освіти 

Миколаївської сільської ради» 

до 

08.08.2020 

Геращенко  М., завідувач 

методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

2 Визначити місце і спосіб 

проведення та квоту учасників 

конференції 

до 

08.08.2020 

Макшеєва Н., начальник 

відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

3 Підготувати та узагальнити 

аналітичні матеріали для 

доповіді начальника відділу 

«Про підсумки розвитку 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти у 2019-2020 

навчальному році та завдання 

на новий 2020-2021 

навчальний рік» 

до 

14.08.2020 

Члени оргкомітету  

4 Виявити бажаючих виступити 

на конференції, надати 

методичні рекомендації щодо 

підготовки виступів 

до 

20.08.2020, 

у день 

проведення 

конференції 

Члени оргкомітету 



5 Подати матеріали для доповіді 

за відповідними напрямками  

до 

25.08.2020 

Доповідачі 

6 Підготувати доповіді за 

визначеним планом, 

резолюцію 

до 

26.08.2020 

Члени оргкомітету 

7 Підготувати мультимедійну 

презентацію «Готовність 

закладів освіти громади до 

нового 2020-2021 навчального 

року» 

до 

25.08.2020 

Геращенко  М., завідувач 

методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

8 Підготувати нагородні 

матеріали 

до 

25.08.2020 

Геращенко  М., завідувач 

методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

9 Провести серпневу 

конференцію педагогічних 

працівників в форматі Skipe- 

або Zoom-конференцій. 

Забезпечити технічний 

супровід серпневої онлайн-

конференції освітян громади 

28.08.2020 Макшеєва Н., начальник 

відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради;  

керівники закладів освіти. 

10 Спланувати роботу секційних 

онлайн-засідань методичних 

об’єднань (за графіком) та 

забезпечити їх проведення 

формі Skipe- або Zoom-

конференцій 

до 

31.08.2020 

Геращенко  М., завідувач 

методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

11 Висвітлити на сайті відділу 

освіти, молоді та спорту 

матеріалів серпневої 

конференції 

до 

01.09.2020 

Геращенко  М., завідувач 

методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

12 Підбити підсумки про 

організацію та проведення 

конференції 

 

до 

01.09.2020 

Макшеєва Н., начальник 

відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

 

 


