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План роботи 

районного відділу освіти на вересень  2011 р. 
 
№ 
п/п 

Дата                                   Заходи  Місце 
проведення 

Відповідальні  
 

1. 01.09. 
 
01.09.— 
10.09. 
 
 
 
01.09.- 
10.09. 

Урочистості  та свята приурочені Дню Знань , Першому 
дзвонику, Першому уроку. 
Складання списків вчителів району всіх фахів, 
новопризначених  молодих  спеціалістів,  педагогічних 
працівників, які працюють не за фахом, педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів, дошкільних 
навчальних закладів.( форма РВК-83) 
Перевірка та затвердження списків дітей та підлітків 
шкільного віку. Видача наказу про затвердження.(форма 
РВК-77) 

ЗОШ 
 
 

ЗОШ, 
 
 
 
 

РВО 

 
 
 
Коваленко Н.Д. 
 
 
 
 
Коваленко Н.В. 

2 01.09. Організація роботи з дітьми, що потребують особливих умов  
та індивідуального навчання. Оформлення учнів на 
екстернатну  фору навчання , які з різних умов не мають 
змоги  відвідувати навчання . 

РВО Коваленко Н.В. 

2. 01.09. Проведення місячника обов’язкової загальної середньої 
освіти та рейдів: «Урок»,  «Увага ! Діти – на дорозі» 

ЗОШ, 
РВО 

Коваленко Н.В., 
Коваленко Л.В. 

3. 01.09. Підсумки проведення акції «Дай руку,першокласнику!» ЗОШ Керівники шкіл 
2.  02.09.-

10.09. 
Подача у РВО матеріалів щодо забезпечення підвозу дітей до 
школи(накази, списки дітей та вчителів,графіки маршрутів, 
схеми маршрутів, заяви батьків, графіки чергування 
вчителів.)Наказ РВО про підвіз дітей. 

РВО Морока Т.В. 

3. 03.09. Петриківський дивоцвіт   
4. 05.09.- 

06.09 
Затвердження навчальних планів. Наказ про затвердження 
навчальних планів. 

РВО ПряніковС.О. 
Коваленко Н.В. 

5 05.09 Комплектувааня груп продовженого дня. ЗОШ Директори  
5. 05.09. Мережа ЗНЗ. Звіт РВК-76 РВО Морока Т.В. 
6. 05.09. Звіт ЗНЗ про працевлаштування випускників (9-х,11-х.кл.) 

Аналіз працевлаштування випускників –сиріт. Звіт до 
Головного управління 

ЗОШ, 
РВО 

Ковапенко Н.В., 
Коваленко Л.В. 

8 06.09.  Звіт про оздоровлення дітей у літній період. 
 

ЗОШ, 
РВО 

Ковапенко Н.В., 
Коваленко Л.В. 

5. 07.09. Затвердження тарифікаційних списків вчителів. РВО ПряніковС.О. 
Коваленко Н.Д. 

7 07.09. Проведення координаційної наради заступників директорі шкіл з 
виховної роботи, керівників позашкільних закладів з метою коорди-
нації участі позашкільних закладів, колективів загальноосвітніх 
навчально-виховних закладів у виховних заходах протягом 
навчального року. 

РВО Шозда Т.П. 

8 07.09 Розроблення календаря знаменних і пам'ятних дат на навчальний 
рік. 
 

РВО Шозда Т.П. 



6. 08.09.  Аналіз мережі дошкільних закладів освіти на початок навчального 

року. Видати наказ щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку, 
які не мають змоги відвідувати дошкільні навчальні заклади в селах, 
де ДНЗ відсутні. Уточнення списків дітей старшого дошкільного 
віку, які не відвідують дошкільні заклади. 

РВО Корінько І.Б. 

7 08.09. Здійснити об'їзд дошкільних ,загальноосвітніх закладів з метою 
вивчення стану організації харчування дітей та заготівлі продуктів 
на зиму, складання єдиного меню, завозу сертифікованих продуктів 
харчування, організації збалансованого, калорійного харчування. 

РВО Коваленко Л.В. 

7. 09.09.  Обстеження умов проживання й виховання неповнолітніх, які 
залишилися без батьківської опіки і піклування, скласти списки 
дітей сиріт на отримання коштів для придбання шкільної та 
спортивної форм. 

РВО Коваленко Л.В. 

8 09.09.-
15.09. 

Складання списків дітей пільгових категорій для надання адресної 
допомоги. Звірити спільно з органами місцевого самоврядування 
відомості про проживання на території дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без батьківської опіки. Налагодити зв'язки з органами 
місцевого самоврядування з метою контролю за наданням 
грошової та матеріальної допомоги дітям, які позбавлені 
батьківської опіки. 

ЗОШ 
 
 
 

РВО 

Коваленко Л.В. 

9 09.09-
15.09. 

Уточнення списків дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. 
Оновлення бази даних. 

 

ДНЗ, 
ЗОШ, 
РВО 

Корінько І.Б., 
Коваленко Л.В. 

9 10.09      Проведення Дня фізкультурника. 
Забезпечити участь учнівських спортивних команд у районних та     
обласних змаганнях (згідно з планом проведення районних та 

 обласних спортивних змагань учнівської молоді). 
         Скорегувати план спортивно-масових заходів шкіл 
 району, організувати їх проведення. 
 

ЗОШ 
РВО 

Коваленко Л.В. 

8. 12.09. Підготувати і здати в районне статистичне управління звіти ЗНЗ, 
дошкільних закладів за формою 85-К,76-РВК, 83-РВК, 77-РВК. 

РВО Корінько І.Б., 
Морока Т.В., 
Коваленко Н.Д., 
Коваленко Н.В. 

9.  13.09.-
20.09. 

Коригування перспективного плану атестації педагогічних 
працівників на 2010-2011 н.р. Складання графіка підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників району на курсах при 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 
Перевірка виконання плану проходження курсової перепідготовки 
педпрацівників ЗНЗ 

ЗОШ 
 
 
 

РВО 

Коваленко Н.Д. 
Корінько І.Б. 

10. 15.09. 
 
 

Поновлення картотеки про наявні фонди підручників у ЗНЗ. ЗОШ, 
РВО 

Голяченко Н.Ю. 

11 15.09. Складання звіту про бібліотечні фонди на початок навчального 
року за фактичним контингентом учнів в ЗОШ 

 

ЗОШ, 
РВО 

Голяченко Н.Ю. 

16 15.09. Звіт про охоплення учнів поглибленим вивченням предметів, 
допрофільним навчанням, профільною підготовкою, професійним 
навчанням. 

ЗОШ, 
РВО 

Ковалекно Н.В. 

12. 17.09. Складання рознарядок на надходження навчальних  
посібників згідно з планом їх завезення на навчальний рік. 
 

РВО Голяченко Н.Ю. 

13. 18.09. Підготовка проекту наказу про атестацію педагогічних кадрів. 
 

РВО Коваленко Н.Д. 

14. 21.09. 
 
 

Вивчення і аналіз рівня підготовки педагогічних кадрів, їхні 
потреби, запити й інтереси. Анкетування та діагностика на початок 
року. 

ЗОШ Методичнаслужба. 



 
15. 22.09. Проведення установчої наради для керівників районних 

методичних об'єднань вихователів та учителів-предметників з 
питань планування роботи методичних об'єднань на навчальний рік, 
співбесіди та консультування щодо організації роботи над 
проблемою району «Управління механізмами інноваційного 
соціально-педагогічного середовища, спрямованого на само 
творення креативної особистості дитини за принципами 
випереджуючої освіти для сталого розвитку» 
 

РВО Морока Т.В. 
Корінько І.Б. 

16. 
 

23.09.-
26.09. 
 
 
 
23.09. 
 
 
 
23.09. 
 

Планування роботи районних методичних об'єднань, постійних 
семінарів, шкіл педагогічної майстерності, школи молодого вчителя 
тощо. 
 
Проведення семінару практикуму для вчителів трудового 
навчання щодо створення програми індивідуального 
самовдосконалення  та траєкторії розвитку. 
 
Підготовка проекту наказу про проведення предметних олімпіад у 
навчальному році. Здійснення організаційних заходів щодо їх про-
ведення 

 
РВО 

 
 
 

РВО 
 
 
 

РВО 

 
Методичнаслужба 
 
 
 
Голяченко Н.Ю. 
 
 
 
Шозда Т.П. 

17. 26.09. Співбесіди та консультування  для заступників з навчально-
виховної роботи щодо планування науково-методичної 
роботи з педагогічними кадрами. Затвердження планів  ЗОШ, 
ШМО. 

РВО Методична 
служба. 

18. 27.09. Наказ «Про підсумки роботи по виконанню Інструкції з 
обліку дітей та підлітків шкільного віку в 2011 році» 
 

РВО Коваленко Н.В. 

20. 28.09. Нарада директорів . Виконання районної програми 
«Шкільний автобус». Організація та здійснення підвозу дітей 
шкільного віку та вчителів до (з) школи. 
 Підготовка закладів до роботи в осінньо-зимовий період. 
Впровадження єдиної освітньої мережі, робота ЗНЗ в мережі. 
 

РВО Морока Т.В. 

21. 29.09. Наказ про підсумки проведення місячника всеобуча. РВО Коваленко Н.В. 
 30.09. Проведення Всесвітнього Дня бібліотекаря.Аналіз стану 

збереження , комплектування та забезпечення підручниками й 
навчальними посібниками ЗНЗ 

РВО Голяченко Н.Ю. 

22. 
 
 
 
 

30.09. 
 
 
 

Проведення урочистостей до Дня учителя 
 

РБК Відділ освіти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 


