
 

  
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

    03 серпня 2015 року          Здолбунів        № 109 

 

Про проведення районної серпневої 

конференції педагогічних працівників, 

засідань методичних об’єднань, 

педагогічних рад, першого уроку 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою підведення 

підсумків розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2014-2015 

навчальному році та вирішення  завдань на 2015-2016 навчальний рік, 

наказую : 

1. Провести 27 серпня 2015 року засідання районних методичних об’єднань: 

на базі Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6   
  о 9 годині –  вчителів обслуговуючої праці;  

вчителів  основ здоров’я; 

педагогів – організаторів; 

вчителів хімії; 

вчителів, що здійснюють навчання за індивідуальною 

формою;  

о 10 годині –  вчителів  математики; 

вчителів біології; 

вчителів трудового навчання;  

вчителів української мови та  літератури; 

вчителів іноземної мови; 

вчителів початкових класів;  

практичних психологів та соціальних педагогів; 

заступників директорів з виховної роботи і керівників 

шкільних методичних об’єднань класних  керівників; 

об 11 годині –      вчителів суспільних дисциплін ; 

вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури; 

вчителів фізики та астрономії; 

вчителів інформатики; 

шкільних бібліотекарів; 

вихователів груп продовженого дня; 

о 12 годині –        вчителів географії та економіки; 

вчителів зарубіжної літератури та російської мови; 

вчителів фізичного виховання; 

завідуючих та методистів дошкільних навчальних закладів; 



керівників шкільних методичних об’єднань вчителів 

початкових класів; 

о 13 годині   -       вчителів музичного мистецтва; 

                              вчителів  захисту Вітчизни; 

вчителів медико-санітарної  підготовки; 

вчителів природознавства та екології; 

о 14 годині –        вчителів християнської етики; 

  

на базі Здолбунівської районної станції юних техніків 
о 12 годині    -  методистів позашкільних установ. 

   
2.Керівникам Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, 

Здолбунівської районної станції юних техніків (Мельничуку П.Ф., Дяченку 

С.П.) створити необхідні умови для проведення засідань районних 

методичних об’єднань.    

3.Провести 28 серпня 2015 року о 10 годині у залі засідань районної ради 

конференцію педагогічних працівників навчальних закладів. До складу 

делегацій освітян включити в обов’язковому порядку:  

- керівників загальноосвітніх шкіл; 

- заступників директорів з навчальної роботи; 

- заступників директорів з навчально-виховної, навчально-методичної 

роботи; 

- заступників директорів з виховної роботи; 

- завідуючих та методистів дошкільних навчальних закладів; 

- директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; 

- голів профкомів закладів освіти. 

4.Директору Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва 

Бондарчук Л.О. забезпечити 28 серпня 2015 року звукопідсилювальну 

апаратуру, аудіо запис національного гімну, фоновий музичний супровід 

конференції.  

5.Провести 28 серпня 2015 року о 12.00 годині у залі засідань районної ради 

нараду керівників закладів освіти та їх заступників. 

6.Затвердити робочий план з підготовки та проведення пленарної частини 

районної конференції працівників освіти «Про підсумки розвитку галузі 

освіти Здолбунівщини у  2014-2015 навчальному році та завдання на 2015-

2016 навчальний рік», що додається. 

7.Провести 31 серпня 2015 року о 9 годині засідання педагогічних рад. У 

роботі засідань взяти участь працівникам відділу освіти та райметодкабінету 

згідно встановленого графіку: 

- Івачківська ЗОШ І-ІІ ст. – Грицина Є.Б.; 

- П’ятигірська ЗОШ І-ІІ ст. - Паламар Н.В.; 

- Копитківська ЗОШ І-ІІІ ст.– Данилюк А.І.; 

- Дерманський НВК - Перев’язко М.М.; 

- Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, ДНЗ «Дзвіночок» – Сірик В.М.;  

- Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3, ДНЗ «Чебурашка» - Рудько І.М.; 

- Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – Демедюк А.М.; 

- Здолбунівська  ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, ДНЗ «Грайлик»  - Вітень З.В.; 



- Здолбунівська ЗОШ І - ІІІ ст. №6, ДНЗ №3 «Ладоньки» – Парфенюк 

Л.Є.; 

- Здолбунівська ЗОШ І ст. №7 – Батьковець С.І.; 

- Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст. – Хатунцева Н.А. 

8.Забезпечити урочисте проведення Дня знань 01 вересня 2015 року та 

першого уроку. 

9.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Начальник відділу                                                       Л.Карпенко 


