Затверджую:
Заступник міського голови
____________О.В.Гвозденко
16 березня 2017 року

Час
проведення
08.15

8.30-9.00

08.30
9.00-9.10

ПЛАН РОБОТИ
управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
з 20 березня по 24 березня 2017 року
Місце
Назва заходу
Відповідальні
проведення
Понеділок, 20.03.17 р.
Апаратна нарада
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових
актів на офіційних сайтах Президента України,
Кабінету Міністрів, Верховної Ради, відповідних
центральних органів державної влади, Житомирської
обласної державної адміністрації та обласної ради і
Новоград-Волинської міської ради
Організаційна нарада
Підпис фінансово-господарських документів

9:15

Участь у нараді

11.30

Семінар на тему „Розвиток естетичних навичок та
знань на уроках художньої культури та образотворчого
мистецтва“

міського голови

каб.10

Ващук Т.В.

каб. 10

Ващук Т.В.

ІМЦ
каб. 10
конференц
зала

Філанчук С.В.,
методисти
Ващук Т.В.
Ващук Т.В.

НВК

Кондратець І.В.

каб. 10

Ващук Т.В.

ЗОШ №7

Бондарчук С.А.

ДНЗ №16

Кондратець І.В.

СШ №4

Балаушко Т.М.

каб. 10

Ващук Т.В.

каб.9

Табакова А.О.

Вівторок, 21.03.17 р.
8.30-9.00
09.00

13.00

14.30

Підпис фінансово-господарських документів
Міський семінар-практикум учителів біології з тем
„Формування предметних компетентностей засобами
уроків біології“
Творча майстерня вчителя-логопеда Т.В.Борисової з
теми „Особливості проведення діагностування дітей
як залог успішної колекційної діяльності в
майбутньому“
„Ярмарка професій“ за участю ВНЗ м. НовоградаВолинського (СШ №4, ЗОШ №10, ЗОШ №9, школаінтернат)

16.00

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції
Формування замовлення на документи про базову та
Протягом дня
повну загальну середню освіту

Середа, 22.03.17 р.
8.00-8.30
10.00

10.00

10.00

14.30
16.00

Підпис фінансово-господарських документів
каб. 10
Ващук Т.В.
Семінар-практикум учителів математики з теми
„Інтелектуально-творчий розвиток учнів засобами
ЗОШ №7
Костюк О.М.
інноваційних технологій в системі компетентісноорієнтованого вивчення математики“
Презентація майстер-класів педагогів м. НовоградаВолинського на Всеукраїнській науково-практичній
Житомир, ЖДУ Кондратець І.В.
конференції
„Професійна
освіта
в
умовах
інтеграційних процесів: теорія і практика“
Міський семінар-практикум учителів зарубіжної
літератури з теми „Розвиток обдарованості учнів у
ЗОШ №9
Марченко Н.М.
процесі вивчення зарубіжної літератури як важливий
чинник особистісно орієнтованого навчання“
„Ярмарок професій“ за участю ВНЗ м. НовоградаВолинського (ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №3,
ЗОШ №7
Балаушко Т.М.
колегіум)
Перевірка, опрацювання вхідної і вихідної
каб. 10
Ващук Т.В.
кореспонденції та документації

17.00

Участь у загальношкільних батьківських зборах
ЗОШ№8

ЗОШ№8

Ващук Т.В.,
працівники УОН

каб. 10
каб.1

Ващук Т.В.
Ващук Т.В.

ІМЦ

Бондарчук С.А.

ПДМ

Балаушко Т.М.

каб. 10

Ващук Т.В.

каб. 10

Ващук Т.В.

ДЮКФП

Бондарчук С.А.

ЗОШ №3

Костюк О.М.

ІМЦ

Кондратець І.В.

каб. 10

Ващук Т.В.

ЗНЗ міста

НовоградВолинський
медичний
коледж

Четвер, 23.03.17 р.
8.00-8.30
9.00
15.00

Підпис фінансово-господарських документів
Особистий прийом громадян
Всеукраїнський природничий конкурс „Геліантусучитель“

15.00

Вивчення досвіду роботи Антошевської Л.А.,
керівника гуртка ПДМ, (відкрите заняття) в рамках
атестації

16.00

Перевірка, опрацювання вхідної і вихідної
кореспонденції та документації

П’ятниця, 24.03.17 р
8.00-8.30

Підпис фінансово-господарських документів
Міський етап Всеукраїнського спортивно-масового
10.00
заходу серед дітей „Олімпійське лелеченя“
Семінар-практикум учителів технічної праців з теми
„Розвиток практичних умінь і навичок на уроках
11.30
технічної праці“
Школа педагогічної майстерності для педагогів ДНЗ
з теми „Прийоми створення успіху на заняттях з
13.00
дітьми раннього віку“. Модератор: Т.В.Зінчук,
керівник ММО вихователів раннього віку
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та
15.00
документації
Інформаційно-просвітницька робота серед школярів
та молоді міста з нагоди Всесвітнього дня боротьби з
Протягом дня
туберкульозом „Зупинемо туберкульоз разом!“

Субота, 25.03.17 р
Неділя, 26.03.17 р.
Підготовка рішень, наказів
Підготувати накази:
- „Про проведення пробного тестування в
навчальних закладах міста“ (01 та 08 квітня
2017 року);
- „Про проведення місячника з ЦЗ та Дня
ЦЗ“’
Про проведення міських етапів спортивних змагань
„Старти надій“, „Козацький гарт“
Про підсумки проведення міського огляду-конкурсу
„Кращий кабінет англійської мови“

ІМЦ

Філанчук С.В.

ІМЦ

Бондарчук С.А.

ІМЦ

Огородник О.В.

Організаційні заходи (протягом тижня)
Контроль за підготовкою документації та
проведенням ремонтно-будівельних робіт в
навчальних закладах згідно з виділеними коштами
Перевірка стану кадрового діловодства та питань
атестації медпрацівників ДНЗ

на об’єктах

Формування графіку загальних батьківських зборів в ДНЗ
Участь в засіданнях атестаційних комісій ДНЗ
Здійснення контролю за температурним режимом та
захворюваністю дітей в ДНЗ
Підготовка відповіді на звернення громадян

каб.10
ДНЗ
каб.10

Атестаційна експертиза ДНЗ №8

Ващук Т.В.
ДНЗ

каб.10
ДНЗ №8

Табакова А.О.,
Сиротюк І.В.,
Марченко Н.М.
Самойленко І.Р.
Самойленко І.Р.
Самойленко І.Р.
Самойленко І.Р.,
Сиротюк І.В.
Табакова А.О.,

Підготовка наказів з особового складу
Підготовка архівних довідок
Підготовка кадрової документації для формування
архівних справ
Підготовка та перевірка нагородних матеріалів
Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності
для подачі заявки до Фонду соціального страхування
Нарахування заробітної плати за ІІ половину березня
2017 року
Реєстрація документів на сайт є data

каб.8
каб.8
каб.8
каб.8
ц/б
ц/б
ц/б

Самойленко І.Р.,
комісія
Сиротюк І.В.
Сиротюк І.В
Сиротюк І.В
Сиротюк І.В
Михальчук В.М.
працівники ц/б
Михальчук В.М.
працівники ц/б
Михальчук В.М.
працівники ц/б

ц/б

Михальчук В.М.
працівники ц/б

згідно

ц/б

Михальчук В.М.
працівники ц/б

Складання актів введення експлуатацію основних засобів
і інших необоротних матеріальних активів

ц/б

Михальчук В.М.
працівники ц/б
Шевчук М.М.
Щеглов О.В.

Реєстрація зобов’язань в УДК
Набирання
платіжних доручень
зареєстрованих зобов’язань

в

УДК

Виконання
ремонтно-профілактичних
робіт Група ЦГО
технологічного та електрообладнання в закладах освіти
міста згідно заявок
Аналіз виконання натуральних норм за лютий 2017 року. Група ЦГО
Контроль за якістю продуктів харчування, які постачаються
в заклади освіти міста
Щотижневий збір та виконання заявок на продукти Група ЦГО
харчування для закладів освіти міста
Публікація інформації в системі „Prozorro“, вивчення Група ЦГО
тендерних пропозицій
по крупам, сухофруктам,
родзинкам, повидлу
Щотижнева перевірка заявок від закладів освіти на Група ЦГО
продукти харчування, виведення залишків на кінець місяця
Продовження профілактичного огляду спортивного, Група ЦГО
технічного, електричного й протипожежного устаткування
Підготовка звіту про дитячий та дорослий травматизм за
Група ЦГО
І квартал 2017 року
Підготовка поточної інформації з питань охорони праці та Група ЦГО
БЖД
Розміщення інформації по допороговим закупівлям в Група ЦГО
системі „Prozorro“
Вивчення законів та іншої документації з метою підготовки Група ЦГО
до децентралізації закладів освіти. Перевірка тендерних
пропозицій учасників
Індивідуальні консультації з питань атестації, вивчення
досвіду та підготовка портфоліо педагогів, які атестуються
ІМЦ
комісією управління освіти і науки
Координація участі учнів ЗНЗ міста у Всеукраїнських
ІМЦ
інтерактивних конкурсах
Організація курсової перепідготовки педагогічних кадрів
ІМЦ
при ОІППО
Наповнення контентом сайту www.nv-imc.edukit.zt.ua та
інформаційної сторінки „Педагогічний міст
Житомирщини“ на сайті ОІППО в розділі „ІнформаційноІМЦ
методичний центр
м. Новограда-Волинського“,
сайту міської ради, підготовка матеріалів для місцевих ЗМІ
Підготовка мережі пришкільних таборів відпочинку з
ІМЦ
денним перебуванням на 2017 рік
Підготовка контрольних робіт та контрольних зрізів для
ІМЦ
тематичної перевірки учнів початкових класів ЗОШ №8
Вивчення стану викладання та рівня навчальних у навчальних
досягнень учнів з фізики, української мови та літератури,
закладах

Мікац О.А.
Соловйова Т.О.
Шевчук В.П.
Рихальська Г.С.
Скубицький М.Г.
Скубицький М.Г.
Скубицький М.Г.
Ковальчук Н.В.
Денисюк Н.О.

Філанчук С.В.,
методисти
Бондарчук С.А,
Костюк О.М.
Лінчук В.К.
Філанчук С.В.,
методисти
Балаушко Т.М.
Лінчук В.К.
Табакова А.О.,
Костюк О.М.,

Огородник О.В.,
Лінчук В.К.

початкових класів в ЗОШ №8
Підготовка робочих матеріалів до атестації педагогічних
працівників

Начальник

управління

ІМЦ

Марченко Н.М.

Т.В.Ващук

