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Н А К А З


18.06.2014	                                                                                               №271

Про проведення районної серпневої 
конференції педагогічних працівників 
у 2014 році

Відповідно до річного плану роботи управління освіти  на 2014 рік, з метою якісної підготовки та проведення районної серпневої конференції педагогічних працівників з питань підведення підсумків розвитку освіти района у 2013/2014 навчальному році та визначення завдань на 2014/2015 навчальний рік


НАКАЗУЮ:


Затвердити програму районної серпневої конференції педагогічних працівників (Додаток 1).
Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення районної серпневої конференції педагогічних працівників:
	Ліпейко В.І. – заступник начальника управління  освіти;

	Настенко І.В. – директор методичного центру управління  освіти;
	Петришена О.М. – головний спеціаліст  управління  освіти;
	Марадудіна А.А. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти;
	Лихольот І.В. – начальник господарчої групи управління освіти;
	Короп Ю.В. – завідувач ЛКТО
	Робочій групі забезпечити підготовку та проведення пленарного засідання районної серпневої конференції педагогічних працівників на базі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17  Харківської міської ради Харківської області. 

До 28.08.2014
	Директору методичного центру управління  освіти  Настенко І.В., головному  спеціалісту  управління освіти Петришеній О.М., головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії  управління освіти Марадудіній А.А., начальнику господарчої групи Лихольоту І.В., завідувачу ЛКТО Короп Ю.В. подати аналітично-інформаційні матеріали відповідно до теми конференції, перелік проблемних питань, що потребують вирішення у 2014/2015 н.р., та пропозиції до проекту рекомендацій, у друкованому та електронному вигляді.

До 05.08.2014
	Заступнику начальника управління освіти Ліпейку В.І., директору методичного центру Настенко І.В. узагальнити інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в 2013/2014 навчальному році, пріоритетів їх розвитку в 2014/2015 навчальному році.

До 15.08.2014
6.Директору методичного центру  Настенко І.В.:
6.1. Забезпечити підготовку та проведення секційних засідань згідно з планом проведення районної конференції.
До 28.08.2014
6.2. Забезпечити запрошення до участі у роботі конференції педагогічних працівників, представників органів місцевого самоврядування, керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, представників громадськості, ветеранів праці.
До 22.08.2014
7. Головному спеціалісту управління освіти Петришеній О.М. підготувати матеріали для нагородження педагогічних працівників району за сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності. 
До 28.08.2014
8.Директору Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО Касеко І.І. вжити організаційних заходів щодо підготовки та проведення  пленарного та  секційних  засідань  районної серпневої  конференції.
До 28.08.2014
9.Виконувачу обов'язки завідувача лабораторії  комп’ютерних технологій в освіті Мозговому Д.В.  розмістити цей наказ на сайті управління  освіти.
До 27.06.2014
10.Контроль за виконанням даного  наказу залишаю за  собою.



Начальник управління  					                 Т.В.Куценко



Настенко




З наказом  управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від     18.06.2014  № 271  „Про проведення районної серпневої 
конференції педагогічних працівників у 2014 році” ознайомлені:

Ліпейко В.І
Настенко І.В.
Петришена О.М.
Марадудіна А.А.
Лихольот І.В.
Короп Ю.В.
Касеко І.І.






















Додаток 1
до наказу управління освіти
адміністрації Київського району
Харківської міської ради
від 18.06.2014 №271

програма
РАЙОННОЇ СЕРПНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Дата, час та місце проведення
Форма і тема заходу 
Учасники
Відповідальні від управління освіти 
28.08.2014
10.00-12.00
Актова зала Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО 
Пленарне засідання 
«Підсумки розвитку освіти района у 2013/2014 навчальному році та пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік»
Голова  Адміністрації 
Київського району, 
начальник управління    освіти,
спеціалісти  управління освіти,
директор методичного центру, методисти,
керівники навчальних закладів,
голова профспілки,
педагогічні працівники
Директор  методичного центру 
Настенко І.В.
28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет №26
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Управлінська компетентність керівника  сучасної школи»
Керівники загальноосвітніх навчальних закладів  
Начальник управління освіти Куценко Т.В.,
директор
методичного центру
Настенко І.В.

28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет №27
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Управлінська компетентність керівника  дошкільного закладу»
Керівники дошкільних
навчальних закладів  
Головний спеціаліст управління освіти  Черняк В.А. 

28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет №28
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Підвищення якості  роботи з обдарованими учнями»
Координатори  роботи  з  обдарованими  учнями  в загальноосвітніх навчальних закладах 
Методист 
методичного центру
Сипченко Т.М.

28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет №29
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Планування  та  проведення  моніторингових досліджень в навчальних закладах»
Заступники  директорів 
з навчально-виховної роботи
Методист 
методичного центру
Іванова І.В. 

28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет №21
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Інноваційні підходи до організації виховної діяльності  в дошкільному навчальному  закладі»
Методисти ДНЗ
Методист  
методичного  центру  
Чатоян  І.О.
28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет № 24
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Особливості навчально-виховного процесу в  умовах  впровадження  нових державних стандартів»
Класні  керівники 
3-х класів
Методист 
методичного  центру Уляк Д.К.

28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет № 32
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Робота практичного психолога з сім'єю щодо забезпечення  формування  основних ціннісних  орієнтирів сімейного виховання» 
Психологи  ДНЗ 
Завідувач відділу психологічної та соціальної роботи 
методичного  центру 
Коваленко Т.М.

28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет № 33
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Психологічна  робота  з дітьми  девіантної  підготовки» 

Психологи  ЗНЗ
Методист  
методичного центру 
Картамишева Т.М.
28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет № 37
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Особливості, форми, методи  роботи  соціального  педагога  у  навчальному  закладі» 

Соціальні  педагоги  ЗНЗ
Методисти методичного  центру  
Слащова  М.В., 
Шейко О.А.
28.08.2014
12.00-14.00
Кабінет №39
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №17 ХМР ХО
Секція
«Шляхи  підвищення  ефективності  виховної  роботи»  

Заступники керівників з  виховної роботи, куратори учнівського самоврядування  в  ЗНЗ 
Методист
методичного  центру  
Снурникова І.О.,
методист  Бабаєва  Н.І.





