
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                    
П Л А Н
роботи відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради
на червень  2020 р.
№ пп
З А Х О Д И 
Відповідальні
І. КОЛЕГІЇ, НАРАДИ, ЗАСІДАННЯ,СЕМІНАРИ: ДПА, ЗНО

Проведення інструктивно-методичних нарад з актуальних питань ЗНО для відповідальних за організацію ЗНО/ДПА в закладах освіти.
МК 
ВОМС

Організація з проведення  пробного ЗНО.
Інструктаж для  інструкторів пробного ЗНО.
Розміщення матеріалів щодо порядку  реєстрації для участі  в ЗНО/ДПА 2020 року на сайті методичного кабінету.
МК 
ВОМС

Зовнішнє незалежне оцінювання 
-Українська мова
-математика
-іноземна мова (німецька/англійська)
-історія України
-біологія
-географія
-хімія
ВОМС
МК

ДПА за рівень базової загальної середньої освіти
-українська мова
-математика
- один із навчальних предметів зі списку  (за рішенням  педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу освіти)
ВОМС
МК

Про оформлення й видачу документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класів ЗЗСО
ВОМС


Засідання постійно діючого семінару для ЗДНВР
МК

Постійно-діючий семінар для керівників секцій МАН. Презетація збірки  “Наукові обрії Баришівщини -2020” в он- лайн режимі.
МК

   Розробка освітніх програм закладів освіти”.
ВОМС

Облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9, 11 класів

ВОМС

Організація курсів підвищення кваліфікації для вихователі закладів дошкільної освіти.
МК

Формування проектів робочих навчальних планів на 2020/2021 навчальний рік
ВОМС


Про особливості роботи ЗДО в літній період. Особливості організації роботи ЗДО у 2020-2021 н.р.
ВОМС

Виконання цільових завдань концепції НУШ у ЗЗСО громади
ВОМС

Моніторинг проведення ДПА у форматі ЗНО випускників 11-х класів 2020 року 
ВОМС


Про хід виконання ремонтних робіт у навчальних закладах
ВОМС

Про порядок видачі документів суворої звітності у 2019-2020н.р.
ВОМС

Про хід ЗНО в пунктах тестування
ВОМС

Підсумки стану виховної роботи у ЗЗСО та ЗДО у 2019-2020н.р.
ВОМС

Про облік дітей дошкільного віку

ВОМС

 Про заходи з відзначення Міжнародного дня захисту дітей. 
ВОМС

Формування проєкту плану роботи на 2020/2021 н.р.
ВОМС 
МК

 Про діяльність психологічної служби системи освіти
МК

 Аналіз забезпечення підручниками учнів ЗЗСО.

МК

Моніторинг роботи ЗЗСО з обдарованими учнями.
МК

Надання  консультацій та психологічної підтримки випускникам ЗНЗ під час підготовки до ДПА/ЗНО у формі міні-тренінгів, індивідуальних та групових консультацій он-лайн.
МК
Проведення

Корекційно розвиткові 
заняття з дітьми з особливими освітніми потребами вчителя-дефектолога, логопеда та практичного психолога

ІРЦ

Консультування педагогічних працівників                   
ІРЦ

Консультація батьків (одного з батьків) або законних 
представників дітей з особливими освітніми потребами
ІРЦ

Підготовка висновку та розроблення рекомендацій. 
Підготовка звітів фахівців про результати корекційно-розвиткової роботи
ІРЦ
ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МАСОВІ ЗАХОДИ:

Заходи щодо організації літнього відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
ВОМС


