
 
У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел. ,факс 24-43-80 

Е-mail osvita@krmr.gov.ua  
  

 

Н А К А З 
 

від « 25»   липня 2018 року                               № 519/о 
 

 

 

Про підготовку серпневої наради  

педагогічних працівників міста Кропивницького 
 

На виконання наказу управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09 липня 2018 року      

№ 514-од „Про підготовку та проведення обласного педагогічного форуму», 

відповідно до плану роботи управління освіти, з метою забезпечення 

організованого початку 2018/2019 навчального року 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 28 серпня 2018 року серпневу  нараду педагогічних 

працівників міста Кропивницького у приміщенні Кіровоградського 

обласного українського музично-драматичного театру                                 

імені М.Л.Кропивницького, присвячену старту «Нової української школи», 

на якій підвести підсумки роботи у 2017/2018 навчальному році та визначити 

завдання на 2018/2019 навчальний рік. 

2. Затвердити план підготовки до проведення серпневої                       

наради педагогічних працівників згідно з додатком. 

3. Керівникам закладів освіти: 

1) провести засідання педагогічних рад закладів освіти міста, на яких 

підвести підсумки роботи у 2017/2018 навчальному році та визначити 

завдання на 2018/2019 навчальний рік; 

2) підготуватись до презентації досвіду роботи.  

   4.  Директору ЦМСПС Пахолівецькій М.В.: 
          1)  до 10 серпня 2018 року надати на затвердження сценарний план 

проведення пленарної частини серпневої наради, секційних засідань;  

          2)  забезпечити методичний супровід підготовки та проведення наради, 

секцій;   

 3)  підготувати наказ про проведення  серпневої наради педагогічних 

працівників міста Кропивницького. 

5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління освіти                          Л.Костенко 
 

 

Кумпан 24 58 08 
 
 



 
Додаток 1 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від  « _____» ___________ 2018 року 
№ ______ 

 

ПЛАН 
заходів з підготовки та проведення серпневої  

наради педагогічних працівників 
 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1.
1. 

Підготувати та надати до узагальнення 

начальнику відділу інспектування 

навчальних закладів управління освіти 

Кумпан С.Г.: 

- аналітичні матеріали за результатами 

роботи протягом 2017/2018 

навчального року ;  

- зведені таблиці за основними 

показниками. 

до 01 серпня 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильєва О.К.; 

Гавриш С.А.; 

Прудко Н.В.; 

Цегельник О.М.; 

Суржко І.Г.; 

Борщенко О.В.; 

Челідзе О.В.; 

Журавльова О.В; 

Малашевич О.О 

Сидоренко І.П. 

Лихацька В.М. 

Ткач А.В. 

Методисти ЦМСПС 

2. Узагальнити інформаційно-аналітичні 

матеріали до серпневої наради 

педпрацівників, розмістити їх на сайті 

управління освіти. 

До 18 серпня 

2018 року 

 

 

Кумпан С.Г. 

Пахолівецька М.В. 

 

 

3. Внести пропозиції та розробити сценарний 

план проведення пленарної частини наради, 

секційних засідань. 

До 10 серпня 

2018 року 

Пахолівецька М.В. 

 

 

4. Підготувати листи-запрошення для гостей 

серпневої наради, забезпечити замовлення 

вітальних листівок та презентаційних 

матеріалів для молодих спеціалістів. 

 

до 18 серпня 

2018 року  

 

 

 

Серопян Є.О. 

Челідзе О.В. 

 

 

5. 
Запросити ЗМІ на пленарну частину та 

секційні засідання серпневої наради. 

до 24 серпня 

2018 року 

Костенко Л.Д. 

Пахолівецька М.В. 

 

6. 

Підготувати презентаційні матеріали, 

відеоматеріали до серпневої наради. 

до 18 серпня 

 

 

Пахолівецька М.В. 

Кумпан С.Г. 

Челідзе О.В. 

 

7. Організувати реєстрацію учасників 

серпневої наради. 

29 серпня  

2018 року 

Методисти ЦМСПС 

 

8. Координувати роботу з профспілками, 

громадськими організаціями, 

координаційною радою. 

 

серпень 

 2018 року 
Суржко І.Г. 

9. Забезпечити умови проведення серпневої 

наради педагогічних працівників. 

 

 

серпень  

2018 року 

 

Серопян Є.О., 

Малашевич О.О. 

Шевякова О.Л. 

 

 


