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План роботи
колегії управління освіти Міської ради
міста Кропивницького
на 2018 рік

І засідання

Дата і місце
проведення:

25 січня 2018 року
каб № 209

1. Про підсумки фінансово-господарської діяльності управління освіти,
установ міста у 2017 році.
Серопян Є.О.
2. Про стан роботи по попередженню дитячого травматизму в закладах
освіти (аналіз за 2017 рік).
Цегельник О.М.
3. Про організацію харчування в закладах освіти міста (аналіз 2017 р.).
І.Сидоренко
4. Про перспективи розвитку профільної освіти міста.
О.Челідзе
5. Про охоплення дошкільною освітою дітей міста.
В.Лихацька
6. Про виконання попередніх рішень колегії.

ІІ засідання

Дата і місце
проведення:

22 червня 2018 року
каб. № 209

1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників міста у
2017/2018 навчальному році.
О.Васильєва
2. Про роботу інклюзивних та спеціальних класів на базі закладів освіти
міста по охопленню спеціальною допомогою дітей з особливими освітніми
потребами.
О.Дорошенко
3. Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої
освіти за індивідуальною та екстернатною формами навчання у місті,
співпрацю із закладами охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального
навчання.
І.Суржко
4. Про відвідування учнями закладів загальної середньої освіти та їх
залучення до навчання.
О.Борщенко
5. Про підсумки вивчення стану дотримання установчих документів закладів
освіти міста у 2017/2018 навчальному році.
С.Кумпан
6. Про виконання попередніх рішень колегії.

ІІІ засідання

Дата і місце
проведення:

21 вересня 2018 року
каб № 209

1. Про відзначення керівників закладів освіти щорічною винагородою за
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов»язків.
Л.Костенко
2. Про підсумки відпочинку та оздоровлення учнів та вихованців закладів

освіти міста влітку 2018 року.
І.Сидоренко
3. Про підсумки закінчення 2017/2018 навчального року та результати ЗНО
та ДПА.
С.Гавриш
4. Про підсумки роботи Центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Кіровоградської міської ради за 2017/2018
навчальний рік.
М.Пахолівецька
5. Про підсумки підготовки навчальних закладів
до
початку
нового
навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального
року.
О.Ткаченко
О.Цегельник
6. Про виконання попередніх рішень колегії.
С.Кумпан

ІV засідання

Дата і місце
проведення:

21 грудня 2018 року
каб. №209

1. Про охоплення позашкільною освітою дітей та підлітків міста,
результативність роботи гуртків у позашкільних навчальних закладах.
А.Ткач
2. Про стан роботи зі зверненнями громадян.
Л. Бондарь
3. Про затвердження річного плану роботи управління освіти на 2019 рік.
Л.Костенко
4. Про затвердження річного плану роботи колегії управління освіти на
2019 рік.
Л.Костенко
5. Про виконання попередніх рішень колегії.
С.Кумпан

