
МИКОЛДiВСЪКА СIЛЬСLКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ CYMCIIKOI ОБJIАСТI

ВIДДIЛ ОСВIТИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ

FIАкАз

04.01 .2022 с.Мико.паТвка

Про внесення змill до складу
колегii вiддiлу освiти, молодi та
спорry Ми колаiвськоi сiл ьськоТ
ради та затвердження плану
роботи колегiТ на 2022 piK

Jъ 02-o/I

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 02.10.2003
N1569 <Про затвердження Типового положення про колегiю MiHicTepcTBa,
iншого центрального органу виконавчоТ влади i мiсцевоТ державноТ
адмiнiстрацii) (поточна редакцiя вiд 23.07 .2014):

НАКАЗУIо:

1. Вrrести змiни до складу ко.llегiТ вiддiлу освir:и, мо.гrодi та спорту
миколаiвськоi сiльськот ради та затвер дити оновлений склад (лолаток 1).

2. Затвер дити план роботи колегii вiддiлу освiти, молодi та спорту
VIиколаIвськоI сiльськоi ради Сумського району на 2021 piK (додаток 2).

З. Контроль за в цього наказу залишаIо за собою.

Начальник вiдд Наталiя МАкШЕ€ВА
молодi та спорту

6-*:к.а



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом вiддiлу освiти,
молодi та спорту
вiд 04.0|.2022 J\9 02-ОД

Склад
колегii вiддiлу освiти, молодi та спорту Миколаiвськоi сiльськоi рали

ГОЛОВА КОЛЕГIi
Макшесва Наталiя СергiТвна

начальник вiддiлу освiти, мололi та

спорту IvlиколаТвськоТ сiльськоТ ради

СЕКРЕТАР КОЛЕГIi
Геращенко Марина Петрiвна

провiдний спецiалiст вiддiлу освiти,
молодi та спорту МиколаТвськоТ
сiльськоТ ради

члвни колЕгIi

HiKiTeHKo олена ВiталiТвна
головний спецiалiст вiддiлу освiти,
молодi та спорту МиколаТвськоi
сiльськоТ ради

Гаврилюк N'[ирослава Сергiiвна
провiдний спецiалiст вiддiлу освiти,
молодi та спорту МиколаТвськоТ

сiльськоТ ради

Бiлан Наталiя IBaHiBHa
директор Комунальr{ого дошкlJlьt{ого
навчаJIьного закладу <Веселка> (за

згодою)

Будакова Лiдiя Анатолiiвна
директор Кровненського закJIаду

дошкiльноi освiти <Пролiсок> (за

згодою)

Вода AHToHiHa Олександрiвна
директор МиколаТвського навчально-
виховного комплексу (за зголоrо)__

Говорун Володимир Олексiйович директор Яструбинського навчально-
виховного комплексу (за згодоФ

Крамаренко Алла IBaHiBHa
директор Лiкарського навчально-
виховного комплексу (за згодоrо)

Куuенко Лrобов Федорiвна
дrIректор СеверинiвськоТ загально-

ocBiTHboT школи I-1t с,гупеttiв (за

згодоrо)

Простатiна Ольга Олександрiвна
директор Кровненського закладу

заг€шьноТ середньоТ освiти I-III ступеrriв
(за згодою)

олiйник Любов Михайлiвна
голова KoMiTeTy профспiлки
працiвникiв освiти МиколаiвськоТ
сiльськоТ ради (за згодою)

Начальник вiддiлу освiти,
молодi та спорту ,Jrф }Iаталiя lVIАкшЕ€ВА



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕ,НО
наказом вiддiлу освiти,
молодi та спорту
вiд 04.0l,2022 J\9 02-оД

План роботи
колегii вiллiлу освiти, молодi та спорту

МиколаТвськоТ сiльськоТ рали на 2022 piK

!ата
засiдання

Перелirс питань вiдповiдальнi
/{ата

подання
иатерiалiг

Березень

Про дотримання вимог Санiтарних регламентiв
для ЗЗСО та З!О.

[{iKiTerrKo о.В..
директори Зо

ffo
|5.0з,22

Про систему роботи ЗЗСО громади з

обдарованими дiтьми, Аналiз участi учнiв в

олiмпiадах, iнтелектуальних, творчих конкурсах,
мАн.

l]иректори
ззсо"

I'еращенко М.
п.

До
l 5.0з.22

Про органiзацiю та стан роботи закладiв освiти з

профiлактики травматизму серед учасникiв
освiтнього процесу.

flиректори ЗО,
Гаврилlок М.С.

До
l5.03.22

Про наступнiс,гь у роботi доtпкlльного ,га

початковоi ланки освiти та забезпечення якостi
дошкiльноi освiти вiдповiдно до контексту
концепцiт Новот украiнськоi школи та змiсту
Базового компонента дошкiльноТ освiти

Щиректори З!О fio
15.0з.22

Про якiсть формування осrIовних
компетеI{тностей учгriв 8-11 класirl закладiв освiти
громади з iнформатики.

/{иректори
ззсо,

цпрпп
степанiвськот
селищноi ради

/lo
|5.0з,22

Червень

Про стан органiзачii вiдпочинку та оздоровлення
дiтей влiтку 2022 року,

HiKiTeHKo о.В. До
20,06.22

Про напрямки та результати пiдвищення
професiйноi компетентностi i фаховоТ майстерностi
педагогiчних працiвникiв закладiв освiти громади.
Спiвпрашя з ЦПРПП СтепанiвськоТ селищноТ рали.

flиректори
ззсо, здо,

цпрпп
степанiвськот
селиш{ноТ рали

!о
20.06.22

Виконання колективних договорiв мiж закладами
освiти громади та первинними профспiлковими
органiзацiями. ffотримання вимог трудового
законодавства адмiнiстраuiями закладiв освiти.

l]иректори
ззсо, здо,

голови
первинних

Itрофсltiлксlвих
оргаl Iiзаttiй

До
20.06.22

Про створення безпечного освiтнього
середовища та оргаЪiзаuiю протилiТ булiнгу
(чькування), iншим проявам насильства у закладах
освiти громади.

/_{иректори
ззсо.

Геращенко М,
п,

До
20.06.22

Розвиток i популяризацiя здорового способу
}киття серед населення, пiдтримка iнiцiатив
громадкостi у сферi фiзичноI культури i спорту

[иректори ЗО,
Гаврилюк М.С.

!о
20.06.22



Жовтень

Про пiлсумки пiдготовки закладiв освiти громади

до нового навчаJIьного року i осiнньо-зимового
перiоду.

flирек,гори
ззсо, здо

/-1о

20.09.22

Про органiзацiю профiльного навчання у
закладах освiти громади. Про формування
основних компетентностей учнiв l0-1 l класiв з

профiльних предметiв,

flиректори
ззсо, цпрпп
степанiвськот
селиttutсli ра/lи

!о
20.09.22

Про результати зовнiшнього незалежного
оцiнюванняу2022роцi.

l{иректори
ззсо,

Гаврилюк М.С.

llo
20.09,22

Про забезпечення соцiальних гарантiй дiтей
пiльгових категорiй, якi навчаються у закладах
освiти громади.

!иректори
ззсо.

Макlшссва Il.C.

До
20.09.22

Про створення внутрiшньоi системи
забезпечення якос,гi освiти у закладах освiти
громади.

l]иректори
ззсо. здо

/]о
20,09.22

Грулень

Про стан органiзаuii позакласноТ та позашкiльноi

роботи з дiтьми. Ефективнiсть дiяльностi гурткiв.

Котькыrо С.С.
Щиректори

ззсо
ffо

20.|2,22

Про фiзичне виховання учнiвськоi молодi.
Результати спiвпрачi з ДЮСШ СтепанiвськоТ
селищноi ради.

Гаврилюк М.С.,
Керiвники

гурткiв ДIОСШ

Що
20.12.22

Про стан органiзачiТ гарячого харчування у
закладах освiти громади: впровадrt(ення реформи
здорового харчування та виконання натуральних
норм.

flиректори
ззсо"

IliKiTellKo о.В.

До
20.|2.22

Про стан роботи зi зверненнями громадян у
закладах освiти громади.

HiKiTeHKo о,В..
директори ЗО

fio
20.|2,22

Про схваJ,Iення плану роботи вiддiлу освiти,
плолодi та спорту та затвердження плаIlу засiдань
колегii вiллiлу освiти, молодi та спорту на 2023 piK

MaKIrrccrзa I{.C. Що
20.12,22

начальник вiддiлу освiТи, J//rrLмолодi та спорту
Наталiя МАкШЕ€ВА


