
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

22.06.2021                                       с.Миколаївка                                    
№ 79-ОД

Про підготовку до проведення 
колегії відділу освіти, молоді 
та спорту
 

Відповідно до плану проведення колегії відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради, з метою належної підготовки колегії у ІІ кварталі
2021 р., 

Н А К А З У Ю:
1.  Провести  засідання  колегії  29.06.2021 року  о  10:00  годині  у

дистанційному режимі на платформі  Zoom  (посилання буде надіслане членам
колегії 25.06.2021).

2. Винести на засідання колегії наступні питання:
2.1. Про  стан організації інклюзивного навчання дітей з ООП у закладах

освіти Миколаївської сільської ради.
2.2. Про атестацію як підсумок діяльності педагогічних працівників району

щодо  підвищення  професійної  компетентності  і  фахової  майстерності  у
міжатестаційний період.

2.3. Про  стан  організації  пожежної  безпеки  в  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради.

2.4. Про діяльність  психологічної  служби системи освіти Миколаївської
сільської ради.

2.5.  Про  психолого-педагогічний  супровід  дітей-сиріт  та  позбавлених
батьківського піклування у ЗО.

3. Провідному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради Геращенко М. підготувати аналітичні довідки з питань 2.1 та 2.4.

До 25.06.2021 включно
4.  Начальнику відділу освіти,  молоді  та  спорту Миколаївської  сільської

ради Макшеєвій Н. підготувати доповідь з питання 2.2. 
До 25.06.2021 включно

5.  Директорам  закладів  освіти  (Воді  А.  О.,  Крамаренко  А.  І.,
Простатіній О. О., Куценко Л. Ф., Говоруну В. О., Білан Н. І., Будаковій Л. А.)
підготувати  доповіді  з  питань 2.3 і  2.5  і  надіслати  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Миколаївської сільської ради, бути готовими до виступу.



До 25.06.2021 включно
6. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської

сільської ради Нікітенко О. бути готовою до виступу з питання 2.5.
До 29.06.2021 включно

7. Провідному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради Гаврилюк М. бути готовою до виступу з питання 2.3. 

До 29.06.2021 включно
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА
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