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Н А К А З 
 

від 08 серпня 2017 року                               № 606/о 
 

Про підготовку та проведення 

серпневої наради педагогічних  

працівників міста Кропивницького 
 

На виконання наказу управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14 липня 2017 року      № 603 

„Про підготовку та проведення обласної педагогічної конференції», відповідно до 

плану роботи управління освіти, з метою забезпечення організованого початку 

2017/2018 навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 28 серпня 2017 року (початок о 14
00

) серпневу  нараду 

педагогічних працівників міста Кропивницького у приміщенні Кіровоградської 

обласної філармонії, на якій підвести підсумки роботи у 2016/2017 навчальному 

році та визначити завдання на 2017/2018 навчальний рік. 

2. Провести 30 серпня 2017 року у приміщенні комунального закладу 

„Навчально-виховний комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький 

центр „Зорецвіт” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” секційні 

засідання керівників шкільних методичних об’єднань, директорів та їх заступників. 

3. Затвердити план підготовки до проведення серпневої наради педагогічних 

працівників згідно з додатком. 

4.  Керівникам навчальних закладів: 

 4.1. Забезпечити участь педагогічних працівників у пленарному (по 10 осіб 

від закладу) та секційних засіданнях (директори, заступники директорів з 

навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об'єднань предметів 

різних фахів); 

 4.2. Підготуватись до представлення форм та методів роботи (список 

задіяних закладів зазначено у додатку); 

 4.3. Провести засідання педагогічних рад навчальних закладів, на яких 

підвести підсумки роботи у 2016/2017 навчальному році та визначити завдання на 

2017/2018 навчальний рік. 

 5.  Директору ЦМСПС Пахолівецькій М.В.: 
  5.1. До 11 серпня 2017 року надати на затвердження сценарій проведення 

серпневої наради.  

 5.2. Забезпечити якісну підготовку проведення серпневої наради, секцій.      

6. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління освіти                          Л.Костенко 

 
Кумпан 245808 

Пахолівецька 223870 



Додаток 1 
до наказу управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
від  08 серпня 2017 року 
№ 606/о 

 

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 2016/2017 

навчального року ;  

- зведені таблиці за основними 

показниками 

до 01 серпня 

2017 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. 

Методисти ЦМСПС 

2. Розробити методичні рекомендації до 

проведення першого уроку в навчальних 

закладах міста 

до 18 серпня 

2017 року 

 

Пахолівецька М.В. 

 

 

3. Узагальнити інформаційно-аналітичні 

матеріали до серпневої наради 

педпрацівників, розробити макет 

аналітичного збірника 

до 18 серпня 

2017 року 

 

 

Кумпан С.Г. 

Пахолівецька М.В. 

 

 

4. Підготувати плани виступів представлення 

форм і методів роботи 

 

 

 

 

 

 

до 18 серпня 

2017 року 

 

 

 

 

 

 

Пахомова С.В. 

Война Г.Г. 

Ярова О.В. 

Кравченко Н.С. 

Тиханська Т.І. 

Максимова О.О. 

Ануфрієв В.С. 

 

5. Підготувати листи-запрошення для гостей 

серпневої наради, забезпечити 

виготовлення вітальних листівок для 

молодих спеціалістів 

 

до 18 серпня 

2017 року  

 

 

 

Челідзе О.В. 

 

 

 

 

6. Запросити представників ЗМІ на пленарну 

частину серпневої наради 

до 25 серпня 

2017 року 

Челідзе О.В. 

 

7. Підготувати презентаційні матеріали, 

відеоматеріали на директорів ЗНЗ, слайди 

для нагородження педагогічних працівників 

до 18 серпня 

 

 

Пахолівецька М.В. 

 

 

8.  Підготувати відео матеріали, слайди щодо 

результатів роботи управління освіти за 

2016/2017 навчальний рік 

до 25 серпня 

2017 року 
Дюдін М.Б. 

9. Організувати реєстрацію учасників 

серпневої наради, секційних засідань 28, 30 серпня 

2017 року 

Гавриш С.А. 

Борщенко О.В. 

Методисти ЦМСПС 

 

10. Підготувати списки молодих педагогів та їх 

участь у пленарній частині серпневої 

наради. 

до 20 серпня 

2017 року 
Прудко Н.В. 

11. Залучити хореографів колективів до 20 серпня Федорченко Т.І. 



«Світанок» (НВО № 25), «Надія» (НВО № 

31), «Анюта» (НВО № 32) 

2017 року Кондратенко Т.П. 

 

12. Координувати роботу з профспілками 

 

серпень 

 2017 року 
Суржко І.Г. 

13. Забезпечити умови проведення серпневої 

наради педагогічних працівників 

 

 

серпень  

2017 року 

 

Серопян Є.О., 

Малашевич О.О. 

Шевякова О.Л. 

Ярова О.В. 

 


