
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший заступник голови  
районної державної адміністрації 
                             В.В. Зирянова 
«___»________2017 року 

 
Перспективний план відділу освіти районної державної адміністрації  

до перспективного  плану (основних напрямів) діяльності  
Богодухівської районної державної адміністрації 

на 2018 рік 
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні за 

виконання 
 

1. Засідання колегії районної державної адміністрації 
 

1 
Про організацію та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання-2018 
 

квітень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

 
Спільне засідання колегії районної державної адміністрації та відділу освіти 

 

2 
Про формування мережі закладів дошкільної, 
загальної та позашкільної освіти на 2018/2019 
навчальний рік 

липень  Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

 
Засідання колегії районної державної адміністрації 

 

3 Про хід виконання районної Програми розвитку 
освіти «Новий освітній простір Богодухівщини на листопад Відділ освіти районної 

державної адміністрації 



2 
 

2017-2020 роки» 
 

11.  Забезпечення діяльності гуманітарної сфери 
 

1 
Аналіз виконання районної  Програми розвитку 
освіти «Новий освітній простір Богодухівщини на 
2017-2020 роки» 

протягом року Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

2 

Організація виконання плану контролю щодо 
виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 04 вересня 2013 року №686-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року» 

протягом року Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

3 
Виконання планів-графіків засідань районних 
методичних об’єднань, курсової підготовки 
педагогічних кадрів 

протягом року Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

4 
Організація та проведення районного конкурсу 
учнівських науково-дослідницьких робіт членів 
Малої академії наук 

листопад-грудень 

 
Відділ освіти районної 
державної адміністрації 
 

5 
Участь в обласному етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурс-
захист екологічних проектів 

січень 
лютий  

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

6 
Участь у обласних тематичних відкритих виставках 
ефективного педагогічного досвіду «Освіта 
Харківщини ХХІ століття» 

за окремим планом  Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

7 Здійснення тематичного моніторингу за діяльністю 
закладів загальної середньої освіти району щоквартально Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

8 Всеукраїнський Еко-тиждень «День довкілля» квітень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 
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9 Фестиваль військово-патріотичної пісні до Дня 
Перемоги у Другій світовій війні 1939 -1945 років травень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

10 
Заходи, присвячені закінченню навчального року 
та випуску учнів закладів загальної середньої 
освіти 

травень 
червень 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 
 

11 Підготовка та проведення святкових заходів з 
нагоди:    

 - Міжнародного дня сім’ї травень  Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

  - Міжнародного дня захисту дітей червень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

 12 
Урочистий прийом у  голови районної державної 
адміністрації з випускниками закладів загальної 
середньої освіти, нагородженими медалями 

червень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

13 Організація літнього оздоровлення дітей в таборах  
відпочинку з денним перебуванням червень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

14 Серпневий педагогічний форум серпень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

15 Огляд  підготовки навчальних закладів освіти до 
нового 2018/2019 навчального року серпень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

16 Організація та проведення Дня знань у закладах 
загальної середньої освіти району вересень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

17 Проведення районних предметних олімпіад з 
базових навчальних предметів листопад-грудень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 
 

11.1  Наради, семінари, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 
 

1 Наради керівників закладів освіти району щомісяця Відділ освіти районної 
державної адміністрації 
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2 Методичні семінари з вчителями-предметниками 
району протягом року Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

3 Засідання колегії відділу освіти районної 
державної адміністрації щоквартально  Відділ освіти районної 

державної адміністрації 
  

2. Забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян  
 

1 Організація роботи щодо запобігання 
правопорушень та злочинності серед неповнолітніх протягом року Відділ освіти районної 

державної адміністрації 
 

22. Участь у підготовці та проведенні масових заходів з нагоди 
 

1 Новорічні та різдвяні свята грудень - січень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

2 День народження Т.Г.Шевченка березень Відділ освіти  районної 
державної адміністрації 

3 День пам’яті та примирення травень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

4 І (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») травень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

5 Свято Останнього дзвоника травень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

6 Випускні вечорів у закладах загальної середньої 
освіти  району  червень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

7 Міжнародний День захисту дітей червень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

8 День визволення міста від фашистських 
загарбників серпень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 
9 День Незалежності  серпень Відділ освіти районної 
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державної адміністрації 

10 Урочисті заходи, присвячені початку нового 
навчльногно року і Дню знань вересень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

11 Урочисті заходи, присвячені Всеукраїнському Дню 
дошкілля вересень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

12 День працівників освіти жовтень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

13 День українського козацтва жовтень  Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

14 День Гідності та Свободи листопад Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

15 День української писемності та мови листопад Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

16 
Районний етап Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу ім. Тараса Шевченка серед учнів 
загальної середньої освіти району 

листопад Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

17 
Районний етап Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. Петра Яцика серед учнів 
загальної середньої освіти району 

листопад Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

18 День пам’яті жертв голодомору Листопад Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

19 Організаційно-масові заходи з вихованцями 
позашкільного закладу освіти щомісяця Відділ освіти районної 

державної адміністрації 
 
Начальник відділу освіти                                                                                                                                І.О. Повойко 
 
Горпинченко 3 31 87 


