
ЗВІТ 

про діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області  

за листопад 2020 року 

 

          Відповідно до плану роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Іванівської районної державної адміністрації на листопад 2020 року відбулося 

засідання колегії відділу освіти, культури, молоді та спорту з питань: «Про стан 

військово-патріотичного виховання у Агайманській загальноосвітній школі                            

І-ІІІ ступенів», «Про стан організації патріотичного виховання в закладах дошкільної 

освіти району», «Про стан кадрової роботи та дотримання вимог Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами), у закладах загальної 

середньої освіти району». 

           Відбулися районні семінари для керівників закладів освіти та педагогів: 

«Підвищення професійної компетентності педагога в умовах Нової української 

школи» на базі Агайманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, «Розвиток 

пізнавальних інтересів здобувачів освіти через систему нестандартних уроків з 

використанням ІКТ» на база Дружбівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», «Сучасні 

освітні тенденції: технології та інструменти розвитку критичного мислення учнів» на 

базі Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, семінар для відповідальних 

за пожежну безпеку в закладах освіти району, засідання «круглого столу» з 

представниками виконкомів сільських рад «Про розвиток видів спорту на території 

району»,  семінар для керівників підпорядкованих закладів «Про причини корупції 

або корупціогенні фактори».         

            Надано звіти: 1 – ЖКГ, 4 – МТП, з праці № 1 – ПВ, про заборгованість за 

бюджетними коштами (форми № 7 д, № 7 м), про надходження та використання 

коштів загального фонду (форми № 2 д,  № 2 м), про матеріальну базу денних 

закладів загальної середньої освіти та використання сучасних інформаційних 

технологій (Д-4), про профільне навчання і поглиблене вивчення предметів (Д-5),          

про групування денних закладів загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів 

та про наповнюваність класів учнями (Д-6), відомості про заклади спеціальної освіти 

(Д-9), 1-ЗСО. 

            Проводиться моніторинг задоволення освітніх потреб осіб, які вимушені були 

змінити місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на 

сході України та анексією АР Крим, щотижневий моніторинг стану проходження 

опалювального періоду 2020/21 року.  

 Проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, районний етап 

щорічного обласного конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля – 

Україна».   

 У закладах загальної середньої освіти району відбулися заходи до Дня 

української писемності та мови, тиждень безпеки дорожнього руху, заходи до 

роковин Голодомору в Україні, заходи до знакових дат, пов’язаних з Революцією 

Гідності. У закладах культури проведено заходи до Дня української писемності та 

мови, Дня працівників сільського господарства та агропромислового комплексу, Дня 

прав дитини, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів.  

 Проведено змагання з стрільби кульової, ігри-змагання Кубку закриття сезону з 

футболу серед молодіжних та любительських команд. 
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  У зв’язку з карантинними обмеженнями не проведено районні 

змагання для учнів закладів загальної середньої освіти з футболу, шахів, шашок, 

районні змагання з настільного тенісу серед молодіжних та любительських команд. 

 Діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації та виконання заходів плану висвітлено у районній газеті «Нове життя», 

на сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

та у соціальній мережі «Фейсбук».  

             

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації                                               Людмила ШИКУЛЕНКО 


