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ВСТУП

План роботи управління освіти розроблено на основі аналізу роботи закладів освіти в 2010 – 2011 навчальному році, виходячи із рекомендацій та річного плану Головного управління освіти і науки Полтавської ОДА, за пропозиціями працівників апарату управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, методистів міського науково-методичного центру, працівників навчальних закладів міста.
Робота управління освіти, педагогічних колективів навчальних закладів у 2010–2011 н.р. була спрямована на реалізацію стратегічних завдань, які випливають із Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 №1013,  «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 №244, Концепції профільного навчання в старшій школі.
Сьогодні в місті функціонують 46 дошкільних і 32 загальноосвітніх навчальних заклади, у т.ч. 3 ліцеї, 2 гімназії, 1 колегіум, 2 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням англійської мови та з поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров'я, в яких, згідно фактичної мережі, навчаються 18967 учнів, дошкільною освітою охоплено 7878 дітей (91% від загальної кількості дітей відповідного віку). Охоплення дітей дошкільного віку різними формами освіти становить 100 %. Для дітей з проблемами здоров`я у дошкільних навчальних закладах створено 29 груп компенсуючого типу, які відвідують близько 358 дітей, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку. В загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 77 груп продовженого дня, які відвідують 2250 дітей. 
Порівняно з попередніми роками ситуація з кількісним складом учнів погіршується, що підтверджується загальнодержавними демографічними процесами.
Правильно обрана стратегія розвитку освіти  міста протягом останніх років сприяла отриманню високих результатів та вагомих досягнень на обласному та Всеукраїнському рівнях. 
В порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася кількість учнів – переможців ІІ (обласного) етапу учнівських олімпіад. Так, у 2011 р. в ІІІ (обласному)  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін призові місця посіли 89 учнів, а в ІV (Всеукраїнському) етапі – 6 учнів з ліцею № 4 (5 учнів), гімназії №5(1 учень). На базі ліцею № 4  проведено міські олімпіади з української та російської мов, математики для учнів 4-х класів.
73 учні стали призерами обласного конкурсу-захисту МАН, двоє – посіли призові місця у Всеукраїнському етапі (учні ліцею № 4, гімназії № 6). 
Переможці обласних учнівських олімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН та вчителі, які їх підготували,  відзначені грошовими преміями Полтавської обласної ради (загальна сума становить 49 тисяч гривен, з них – 43,6 тис. гривен отримали учні). Учні-переможці Всеукраїнського етапу олімпіад та МАН відзначені  цінними подарунками від міського голови Бабаєва О.М.. 
 Учні шкіл міста брали участь у міжнародних конкурсах з фізики, інформатики, історії, українознавства, математики: «Левеня» - 1012 учнів; «Бобер» - 365; «Лелека» -  344; «Патріот» - 365; «Кенгуру» - 3498 , «Русский медвежонок» - 89 учнів.
В 2010 – 2011 н.р. 115 випускників ЗНЗ міста нагороджені медалями (90 – золотими, 25 - срібними). 
В світлі ст.5 Закону України “Про загальну середню освіту” педагогічними колективами шкіл забезпечено виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовки учнів до подальшого здобуття освіти і трудової діяльності.  Якісно здійснено організацію та проведення на базі навчальних закладів пунктів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників, а саме: ЗОШ №1,8,12,26,28,31, гімназії №6. З метою забезпечення кадрового складу пунктів тестування було підготовлено та сертифіковано близько 300 інструкторів.
Проведено комплекс заходів по роз'ясненню законодавства про відповідальність батьків за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти. 
Пріоритетним у роботі освітянської галузі міста було забезпечення цілеспрямованого, безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності учителя, науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів, інформатизація роботи, формування єдиного науково-методичного простору в місті. 
Протягом 2010-2011 н.р. на базі навчальних закладів міста було проведено: Всеукраїнську науково – практичну конференцію «Педагогіка здоров’я» (ЗОШ№12, директор Івановський С.В.), обласний науково- практичний семінар «Модернізація роботи з кадрами у світлі впровадження базової програми « Я у світі»: психологічний аспект» для методистів з психології райметодкабінетів області, практична частина якого відбулася на базі ДНЗ№ 26, 57, 61 (завідуючі Павлюк Н.В., Іщенко Н.В., Шостак Є.А.). Для методистів райметодкабінетів на базі ліцею№11(директор Бикова Н.О.) проведено обласний семінар – практикум «Психолого–педагогічні аспекти вивчення мілітарної та політичної історії». У СШ№ 10 (директор Мамон Н.В.) відбувся обласний семінар заступників директорів спеціалізованих шкіл з проблеми «Формування соціолінгвістичної компетенції учнів                           через використання автентичних підручників». На базі ЗОШ№ 19 (директор Пашедін А.П.) – обласний семінар «Впровадження предметів духовно-морального спрямування в навчальних закладах Полтавської області» за участю професора Острозької Академії Жуковського В.М.
В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста працює сьогодні 2721 педагогічний працівник.   Мають педагогічні звання: 
	Заслужений вчитель України – 2;

Заслужений працівник освіти України – 1;
Відмінник освіти України – 126;
вчитель-методист – 198;
старший вчитель - 215;
660  педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію;
15 педагогів відзначені Почесними Знаками «Софії Русової» та «Василя Сухомлинського».   
З метою виконання предметно-методичної, моніторингової, маркетингової, експертної та консалтингової функцій управлінням освіти та міським методичним кабінетом впроваджуються нові технології у підготовці педагогів: особистісно-орієнтовані, проектні, інформаційні, інтерактивні, комп’ютерно-телекомунікаційні; модульне та дистанційне навчання.  
Відповідно до ст. 55 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники систематично проходять курсову перепідготовку при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та його консультаційному пункті при Кременчуцькому педучилищі. 
З 1 січня 2010 року курси підвищення кваліфікації пройшли 316 педпрацівників. Із них при ПОІППО -114, при КМЦ (на базі Кременчуцького педучилища) - 194 особи, при УМО ЦІППО – 8 осіб. За програмою «Intel. Навчання для майбутнього» пройшли підготовку  366 учителів. Навчання за цією програмою завершено. У всіх навчальних закладах створені власні        веб-сайти.
З метою забезпечення якості професійно-практичної підготовки педагогічних працівників протягом року діяло 27 методичних об’єднань, проведено 49 навчальних семінарів. Проводили майстер-класи кращі учителі  міста: Короткова Н.М., учитель початкових класів ЗОШ №1; Романова І.М., учитель початкових класів ЗОШ №8; Євдокимов Л.О., учитель англійської мови (ЗОШ № 28), Садовнича С.А., учитель математики (ліцей№11), Афанасьєва Т.П., учитель історії (ліцей № 4); Дудка Л.Г., учитель історії (ліцей №11); Удовицька В.В., учитель історії (гімназія №5); Щурик Н.В., учитель правознавства (ліцей№11); Павленко С.К., учитель географії (ЗОШ №12); Даніленко Ю.С., учитель образотворчого мистецтва (ЗОШ№16); Фесенко І.В., учитель географії (гімназія№6); Романюк Т.В., учитель фізики (гімназія №5); Синяговська І.В., учитель фізики (ЗОШ № 28); Чайдак Л.В., учитель інформатики (СШ№10), Адаменко В.І., учитель інформатики (ЗОШ №20). Заслуженим учителем  України  Макашовою Ю.В. (ліцей №30) проведено 4 майстер-класи з проблеми «Технологія розвитку критичного мислення та активного навчання».
Для підвищення професійного, методичного рівня учителів на базі навчальних закладів міста діяли Школи професійної адаптації молодого вчителя, працювали творчі групи.    
Активно і якісно цього року готувались педагоги міста до участі в конкурсі «Учитель року». Переможцями обласного конкурсу «Учитель року – 2011» стали учителі Дудка Людмила Георгіївна – учитель історії  ліцею №11, Головня Олена Володимирівна – учитель німецької мови спеціалізованої школи № 10, Короткова Наталія Миколаївна, учитель початкових класів ЗОШ № 1. Учителі Дудка Л.Г. та Головня О.В. ввійшли до числа 12 найкращих учителів України.  
Освітні заклади нашого міста є активними учасниками дослідно – експериментальної роботи. В науково – педагогічному експерименті за програмою «1 учень – 1 комп’ютер» взяли участь ліцеї № 4, 11, 30. Вони отримали в рамках даного проекту  120 нетбуків, призначених для дослідження впливу використання інформаційно – комп’ютерних технологій на результати навчально-виховного процесу на уроках з різних предметів з учнями 6 - 12 років.
У березні 2011р. підведено підсумки реалізації проекту «1 учень – 1 комп’ютер» в ліцеях № 11 та 30 (директори Бикова Н.О., Шиян О.М.) за участю методистів  Полтавської області та учителів, які брали участь у цьому експерименті. На базі ліцею № 4 та ЗОШ №17 (директори Михайлик Л.В., Марченко В.М.) у травні 2011р. відбувся обласний семінар методистів з інформатики з проблеми «Використання нових інформаційних технологій при вивченні базових дисциплін ( реалізація програми «Інтел»).
За результатами експериментальної діяльності стала переможцем ІІ Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе» і була нагороджена Почесною відзнакою «Сяйво добра» ЗОШ № 12 (директор Івановський С.В.). За підсумками Всеукраїнського конкурсу педагогічний колектив ЗНЗ №12 нагороджений дипломом «Флагман сучасної освіти». 
Розвитку освітньої галузі міста сприяє впровадження інформаційно – комунікаційних технологій. На сьогоднішній день рівень оснащення навчальними комп’ютерними комплексами загальноосвітніх навчальних закладів міста становить  84 %. 
З метою сприяння ефективному використанню інформаційно – комп’ютерних технологій у навчальному процесі управління освіти   забезпечило 100% участь учителів - предметників у програмі «Intel. Навчання для майбутнього». За цією програмою пройшли навчання всі учителі - предметники загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста. Завдяки опануванню сучасних інформаційних технологій вчителями зросла кількість уроків, орієнтованих на використання комп’ютера, мультимедійних дошок. Введено в дію електронну систему обліку підручників. Усі загальноосвітні та дошкільні заклади міста, шкільні бібліотеки комп’ютеризовані та підключені до мережі «Інтернет». Створено  єдину інформаційну систему: управління освіти – міський науково – методичний центр – загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, сайт управління освіти та міського науково – методичного центру, скайп – систему, до якої підключені всі навчальні заклади міста. 
Запровадження профільного навчання сприяє створенню кращих умов для диференціації навчально-виховного процесу, розвитку індивідуальних здібностей учнів, самоорганізації, самореалізації особистості, розширенню життєвої та соціальної компетентності старшокласників, зміни мотивів навчання, що мають бути зорієнтовані, перш за все, на подальший професійний вибір. У 2010-2011 н.р. майже половина  учнів загальноосвітніх навчальних закладів обрали технологічний профіль навчання, збільшилася кількість учнів, які віддали перевагу фізико-математичному, економічному, історичному, філологічному, біологічному профілям. 
Удосконалено таку форму контролю як державна атестація навчальних закладів. Протягом 2010-2011 н.р. здійснено атестаційну експертизу діяльності 8 загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (ЗОШ №3,9,24, гімназії №6, ДНЗ №13,14,48,60.
В 14 загальноосвітніх навчальних закладах міста для учнів 1 – 2 класів впроваджено факультативний курс «Християнська етика в українській культурі», в ЗОШ № 13, 16, 18, 19 впроваджено вивчення факультативного курсу «Основи християнської етики» в 5 класах.
Дієвим є механізм вивчення стану викладання загальноосвітніх дисциплін, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, система виховної роботи, облік контрольно-аналітичної діяльності управління освіти.
Організація належного харчування дітей є головним питанням, яке постійно знаходиться  на контролі управління освіти. З початку цього навчального року збільшено вартість сніданків для учнів початкових класів до 3 грн. 75 коп., а обідів для учнів пільгових категорій – до 5 грн. за кошти бюджету. Збільшилася кількість учнів, охоплених гарячим  харчуванням, яка складає    сьогодні 88 %.  Різними   видами харчування охоплено 98 % дітей. В їдальнях ЗНЗ № 4, 6, 11, 19 проведені капітальні ремонти харчоблоків на суму 360 тис. грн.  Управлінням освіти вирішені питання поліпшення стану матеріально-технічної бази їдалень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Для придбання технологічного обладнання з міського бюджету виділені кошти в сумі 244, 8 тис грн.
Приділяється   увага питанню поліпшення  стану матеріально – технічного забезпечення уроків фізичної культури, проведений  капітальний ремонт 5 спортивних залів в ЗНЗ № 9, 10, 19, 25, 30. За рахунок спонсорських коштів обладнані сучасні спортивні майданчики в ліцеї № 4, гімназіях №5,6. 
В усіх  загальноосвітніх навчальних закладах створені належні умови для організації навчального процесу: згідно із сучасними вимогами обладнані навчальні кабінети  в ліцеї № 4, кабінети початкової школи в спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів № 10 з поглибленим вивченням англійської мови, кабінет методичної роботи в  колегіумі № 25, кабінет китайської мови в ліцеї № 11  тощо. Зроблені капітальні ремонти в туалетних кімнатах для дітей в ЗОШ № 17, 19, 20, гімназії № 5,  ліцеях № 11, 30. 
Протягом 2010-2011 н.р. проводилася робота по профілактиці правопорушень, злочинності та бездоглядності серед учнів. При управлінні освіти діє штаб профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності серед учнівської молоді і попередження насильства в сім’ї. Протягом 2010-2011 н.р. було проведено 6 засідань штабу, сформовано банк даних щодо учнів, схильних до скоєння правопорушень, та неблагополучних сімей. 
З метою організації змістовного дозвілля учнів у позашкільний час в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах працювали 628 гуртків за інтересами. Гуртковою роботою в 2010-2011 н.р. було охоплено 8581 учнів. 
Забезпеченню громадсько-адміністративного контролю за діяльністю закладів освіти, відкритості та гуманізації процесів розвитку освітньої галузі сприяють батьківські комітети, шкільні та піклувальні ради, органи самоврядування старшокласників, дитяче об’єднання «Армія Добра». Щорічно проводяться конкурси «Кращий заступник директора з виховної роботи», «Кращий педагог-організатор», «Кращий класний керівник». 
Значна увага приділялась організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку. Цього літа на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста працювали  37 таборів відпочинку, з них – 27 пришкільних і 10 профільних, в яких відпочили та оздоровились 2254 учні. За рахунок бюджетних коштів  оздоровлено 505 дітей пільгових категорій.  Діти були забезпечені повноцінним харчуванням, для них було організовано змістовне дозвілля. 
 Усі бібліотеки шкіл забезпечено комп’ютерною технікою, удосконалено  систему електронного обліку підручників навчальних закладів за програмою «Шкільний підручник», 22 шкільні бібліотеки підключено до мережі Інтернет, який активно використовується для задоволення читацьких запитів, постійно поповнюються медіатеки. Учнівські колективи та бібліотеки ліцею №4 та  ЗОШ №12 стали переможцями обласного етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!».
У 2010-2011 н.р. на базі ліцею №11, гімназії№5, СШ №10, ЗОШ № 1,19, 22 (директори Бикова Н.О., Бобер І.М., Мамон Н.В., Яшина Л.В., Пашедін А.П., Гербас Г.Н.)  проведена апробація підручників з української мови, зарубіжної літератури та французької мови. Разом з тим, упродовж навчального року проводилось  моніторингове дослідження якості підручників для учнів 9 класу з 4 предметів, в якому взяло  участь   39 учителів з гімназій № 5,6, СШ № 10, ліцеїв № 4,11,30,  ЗОШ № 1,2,3,8,9,12,14,16,18,19,20,23,24,26,28.
Станом на 01.06.2011 р. учні 1-11 класів шкіл міста забезпечені підручниками на 93,8%, у тому числі учні 1-9 класів забезпечені підручниками на 99,9%.
За рахунок спонсорських коштів для бібліотек придбано 1876 книг на загальну суму 72644 грн., передплачено 468 комплектів періодичних видань.
У підпорядкуванні управління освіти перебувають  три позашкільних заклади: Станція юних техніків, еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді, центр  науково-технічної творчості учнівської молоді «Юний технік», які відвідували протягом 2010-2011 н.р. 3092 дитини. Заклади  позашкільної освіти дають можливість не тільки розвинути здібності дітей, а й забезпечити зайнятість неповнолітніх з девіантною поведінкою, що сприяє зменшенню кількості правопорушень серед учнівської молоді.   
На преміювання працівників ЗНЗ та ДНЗ, відповідальних за проведення обліку дітей і підлітків, щорічно з міського бюджету виділяються  кошти, в 2010 році були виділені кошти в сумі 39160 грн.
В усіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах  впроваджений самостійний бухгалтерський облік, що сприяє підвищенню відповідальності керівника, який став повним господарем в навчальному закладі, ефективності та економії використання коштів.
В мікрорайоні № 278 (по вул. Радянської Армії) будується навчально – виховний комплекс «Початкова школа – дитячий садок». Необхідність у будівництві комплексу назріла ще у 90 – х роках, адже в мікрорайоні не було жодного навчального закладу. На початок будівництва цього одного з найважливіших соціальних об’єктів Кременчука з міського бюджету виділені кошти в сумі 2 млн. грн. 
Додатково виділено 1 млн. грн. з обласного бюджету. Нова школа – сад буде розрахована на 320 дітей. Загальна вартість будівництва – 20 млн. грн. Відкриття цього навчального закладу заплановано на  2012 рік.
Але, разом з тим, є ряд суттєвих питань, які мають резерви для покращення. Зокрема, одним з пріоритетних напрямків роботи закладів освіти міста повинні залишатися питання збереження життя та здоров`я дітей і підлітків, підвищення персональної відповідальності педагогів за цю ділянку роботи, що однозначно приведе до зменшення випадків дитячого травматизму.
Потребує невідкладного вирішення питання оновлення матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, забезпечення необхідної матеріально-технічної бази кабінетів інформатики, трудового навчання, біології, географії, фізики, хімії; спортивних зал, бібліотек тощо.
Необхідно удосконалювати роботу закладів освіти в питаннях організації діловодства, ведення кадрових питань.
Посилену увагу слід приділити забезпеченню навчальних закладів педагогічними кадрами; підвищенню якості післядипломної освіти педагогічних працівників.
Вдосконалювати вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання.
Потребують вирішення питання щодо обладнання в ЗНЗ сучасних спортивних майданчиків.
Особливу увагу слід приділити забезпеченню у достатній кількості учнів та вчителів підручниками,  навчально-методичною літературою.
Необхідно вирішувати питання про збільшення кількості груп спеціального призначення у дошкільних закладах, а в загальноосвітніх навчальних закладах проводити цілеспрямовану роботу по ранньому виявленню дітей з вадами психофізичного розвитку з метою своєчасного направлення їх на консультацію до фахівців.  
У 2011-12 н.р. діяльність управління освіти буде спрямована на реалізацію Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 №1013, «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 №244 та «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» від 23.06.2009 №478/2009, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції профільного навчання в старшій школі, регіональних освітянських програм, які орієнтують педагогів міста на нові звершення в освітній галузі.

Основні цілі на 2011-2012 навчальний рік:
забезпечення громадянам вільного доступу до високоякісної дошкільної,  загальної середньої, позашкільної освіти; 
	забезпечення обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;       
підвищення рівня охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку та поліпшення її якості; 
	перехід старшої школи на профільне навчання; 
підвищення якості зовнішнього незалежного оцінювання; 
сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження інклюзивного навчання; 
створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення ефективності роботи з попередження правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового способу життя молоді; 
створення належних умов для літнього оздоровлення дітей і підлітків; 
впровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів та установ освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.



Основні передумови реалізації плану.
Заходи плану будуть реалізовуватися шляхом системного вивчення стану в закладах освіти,  надання їм практичної та методичної допомоги. 
Систематичний контроль  виконання законодавчих та нормативних документів, розпоряджень голови ОДА та начальника ГУОН, рішень виконкому Кременчуцької міської ради, колегії управління освіти та наказів начальника управління освіти.
Аналіз стану справ у закладах освіти та підготовка аналітично-інформаційних матеріалів, методичних рекомендацій, управлінських документів.
Забезпечення інформування закладів освіти про стан справ в місті.
Підготовку матеріалів спеціалістами управління з відповідними пропозиціями.
Формування квартальних, місячних та тижневих планів роботи управління, аналіз стану їх виконання.

План роботи управління на 2011-2012 навчальний рік є орієнтовним. Його уточнення здійснюється через щомісячне та щотижневе планування.














	№	Зміст діяльності	Термін 	Відповідальний		Папка
	контролю	
	1	Організація забезпечення виконання законодавчо-правових документів
	1	Контроль готовності закладів освіти до 	19.08.2011	Козир М.І.
	роботи в осінньо-зимовий період (звіт)
	2	Розробка типових посадових інструкцій 	25.08.2011	Склярова А.М.
	відповідальних осіб ЗНЗ за організацію 
	харчування (типова інструкція, лист)
	3	Участь делегації освітян міста в обласній 	29.08.2011	Москалик Г.Ф.
	серпневій педагогічній конференції
	4	Огляд загальноосвітніх навчальних закладів	30.08.2011	Лобода В.С.	03-10
	 по підготовці до нового навчального року  
	(довідка, акти)
	5	Огляд ДНЗ по підготовці до нового 	30.08.2011	Лобода В.С.	03-10
	навчального року (довідка, акти)
	6	Формування мережі дошкільних навчальних 	30.08.2011	Баранник Т.Г.	01-29
	закладів (звіт-мережа, рішення МВК)
	7	Проведення серпневої педагогічної 	30.08.2011	Соколюк О.І.	01-22
	конференції (матеріали)
	8	Огляд позашкільних навчальних закладів по	31.08.2011	Лобода В.С.	03-10
	 підготовці до нового навчального року
	 (довідка, акти)
	9	Підготовка та затвердження штатних 	05.09.2011	Михайленко С.О.
	розписів навчальних закладів 
	(штатні розписи)
	10	Формування мережі загальноосвітніх та 	07.09.2011	Олексієнко С.О.	01-29
	дошкільних закладів, класів, груп (звіт-
	мережа, рішення МВК)
	11	Засідання МПМПК (протокол)	08.09.2011	Яременко Н.Г.
	12	Засідання колегії управління освіти 	14.09.2011	Олексієнко С.О.	01-23
	(протокол)
	13	Формування електронного банку даних 	15.09.2011	Соколюк О.І.
	про учнів 1-11 класів.
	14	Тарифікація педагогічних працівників 	19.09.2011	Михайленко С.О.	08-06
	(тарифікаційні списки)
	15	Засідання МПМПК (протокол)	22.09.2011	Яременко Н.Г.
	16	Контроль готовності закладів освіти до 	23.09.2011	Козир М.І.
	роботи в осінньо-зимовий період. (звіт)
	17	Організаційні заходи по атестації 	28.09.2011	Лобода В.С.
	педагогічних працівників в поточному 
	навчальному році (наказ)
	18	Нарада заступників директорів ЗНЗ з 	04.10.2011	Лобода В.С.
	питань атестації педагогічних працівників 
	(протокол, звіт)
	19	Формування банку даних  дітей старшого 	10.10.2011	Баранник Т.Г.	01-29
	дошкільного віку, не охоплених
	дошкільною освітою.
	20	Організація та проведення заходів на осінніх	10.10.2011	Процько І.В.	03-10
	 канікулах (за окремими планами ЗОШ)
	21	Засідання МПМПК (протокол)	13.10.2011	Яременко Н.Г.
	22	Підготовка списків випускників для 	14.10.2011	Кондратенко Т.В.	03-05
	виготовлення документів про освіту 
	(списки-замовлення)
	23	Засідання МПМПК (протокол)	27.10.2011	Яременко Н.Г.
	24	Засідання МПМПК(протокол)	10.11.2011	Яременко Н.Г.
	25	Засідання колегії управління освіти 	23.11.2011	Олексієнко С.О.	01-23
	(протокол)
	26	Засідання МПМПК (протокол)	24.11.2011	Яременко Н.Г.
	27	Засідання МПМПК. (протокол)	08.12.2011	Яременко Н.Г.
	28	Організація та проведення зимових канікул 	15.12.2011	Процько І.В.	03-10
	та різдвяних свят (за окремими планами) 
	29	Засідання МПМПК (протокол)	22.12.2011	Яременко Н.Г.
	30	Підсумки роботи ЗНЗ за І семестр (звіт)	05.01.2012	Олексієнко С.О.	03-01
	31	Засідання МПМПК (протокол)	12.01.2012	Яременко Н.Г.
	32	Засідання МПМПК (протокол)	26.01.2012	Яременко Н.Г.
	33	Засідання МПМПК (протокол)	09.02.2012	Яременко Н.Г.
	34	Нарада заступників директорів ЗНЗ з 	21.02.2012	Лобода В.С.
	питань атестації педагогічних
	працівників (протокол)
	35	Засідання колегії управління (протокол)	22.02.2012	Олексієнко С.О.	01-23
	36	Засідання МПМПК (протокол)	23.02.2012	Яременко Н.Г.
	37	Організація навчання учнів-екстернів	05.03.2012	Соколюк О.І.
	(наказ)
	38	Засідання МПМПК (протокол)	15.03.2012	Яременко Н.Г.
	39	Організація обліку дітей і підлітків 	20.03.2012	Соколюк О.І.	03-02
	шкільного віку, що зареєстровані в  
	мікрорайонах ЗНЗ (наказ)
	40	Засідання МПМПК (протокол)	29.03.2012	Яременко Н.Г.
	41	Засідання міської атестаційної комісії з 	07.04.2012	Лобода В.С.	09-08
	атестації педагогічних 
	працівників (протокол, наказ)
	42	Засідання МПМПК (протокол)	12.04.2012	Яременко Н.Г.
	43	Організація підготовки до літнього 	14.04.2012	Процько І.В.	03-11
	оздоровлення школярів (наказ)
	44	Організація підготовки до ДПА та 	15.04.2012	Олексієнко С.О.	03-09
	зовнішнього оцінювання (наказ)
	45	Засідання колегії управління (протокол)	25.04.2012	Олексієнко С.О.	01-23
	46	Засідання МПМПК (протокол)	26.04.2012	Яременко Н.Г.
	47	Засідання МПМПК (протокол)	10.05.2012	Яременко Н.Г.
	48	Формування робочих навчальних планів та 	14.05.2012	Соколюк О.І.	03-12
	режимів роботи ЗНЗ на 2012-2013 н.р.
	(довідка)
	49	Засідання МПМПК (протокол)	24.05.2012	Яременко Н.Г.
	50	Огляд готовності пришкільних таборів до 	28.05.2012	Процько І.В.
	літнього оздоровлення школярів (довідка, 
	паспорти)
	51	Огляд ДНЗ по підготовці до літнього 	28.05.2012	Лобода В.С.
	оздоровчого періоду (акти,довідка)
	52	Організація обліку дітей дошкільного віку 	31.05.2012	Баранник Т.Г.
	(наказ)
	53	Підсумки роботи ЗНЗ за  2011-2012 н.р. (звіт)	22.06.2012	Олексієнко С.О.	03-01
	

          2  Питання для розгляду на пленарних засіданнях міської ради
	54	Про затвердження програми 	22.11.2011	Одерій Т.А.	01-05
	перспективного розвитку "Освіта 
	Кременчука" на 2012-2016 роки
	           3  Питання для розгляду на апаратних нарадах у міського голови
	55	Про стан готовності навчальних закладів 	19.08.2011	Москалик Г.Ф.	01-08
	до нового навчального року.
	56	Про стан готовності навчальних закладів 	30.09.2011	Москалик Г.Ф.	01-08
	міста до опалювального сезону.
	4	Аналітична та контрольно-регулююча діяльність управління
	57	Аналіз стану роботи по попередженню 	08.08.2011	Процько І.В.	01-28
	злочинності та правопорушень  серед учнів
	 в закладах освіти міста (довідка)
	58	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	10.08.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	59	Огляд планів роботи ЗНЗ на 2011-12н.р. 	30.08.2011	Одерій Т.А.	01-28
	(довідка)
	60	Оперативний контроль роботи 	10.09.2011	Склярова А.М.	01-28
	харчоблоків щодо дотримання ДСанПІНу 
	(куратори акти, довідка)
	61	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	12.09.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	62	Контроль організації початку навчального 	20.09.2011	Дем'яненко В.І.	01-28
	року в школах закладів
	виконання покарань (довідка)
	63	Перевірка правильності відшкодування 	30.09.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	витрат по відрядженнях в ДНЗ 
	№№2,3,4,10,11,12,13,14,18,21,23,24,25,26,28,29
	(довідка)
	64	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	30.09.2011	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	65	Узагальнення інформації про облік дітей 	30.09.2011	Баранник Т.Г.	02-01
	дошкільного віку (матеріали)
	66	Аналіз стану роботи по попередженню 	07.10.2011	Процько І.В.	01-28
	злочинності та правопорушень серед учнів 
	в закладах освіти міста (довідка)
	67	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	10.10.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	68	Огляд ЗНЗ щодо дотримання ДСПіН 	10.10.2011	Лобода В.С.	01-28
	(куратори, довідки)
	69	Аналіз забезпечення закладів освіти 	14.10.2011	Друженко І.А.	01-28
	педагогічними кадрами (довідка)
	70	Контроль забезпечення дітей особливих 	15.10.2011	Склярова А.М.	05-20
	категорій шкільною формою,
	спортивним одягом (довідка)
	71	Перевірка журналів планування та обліку 	15.10.2011	Соколюк О.І.	03-03
	індивідуального навчання учнів в ЗНЗ
	(довідка)
	72	Аналіз набору учнів в позашкільні навчальні	21.10.2011	Процько І.В.	04-02
	заклади (довідка)
	73	Атестаційна експертиза освітньої 	21.10.2011	Баранник Т.Г.	02-01
	діяльності ДНЗ №67  (матеріали, акт)
	(з 17.10.2011 по 21.10.2011)
	74	Аналіз травматизму учнів в ІІІ кварталі 	25.10.2011	Дем'яненко В.І.	06-10
	(довідка)
	75	Вивчення ходу виконання обласної 	25.10.2011	Склярова А.М.	01-13
	міжгалузевої комплексної програми 
	"Формування здорового способу життя" в 
	ЗНЗ №№1,12,17,22 (наказ)
	76	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	28.10.2011	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	77	Контроль діяльності психологічних служб 	31.10.2011	Сирота Л.В.	01-28
	ЗОШ №№ 13, 18, 22 відповідно до 
	Положення про психологічну службу 
	системи освіти України, затвердженого 
	наказом Міністерства освіти України 
	від 03.05.1999 р. № 127 (довідка)
	78	Аудит правильності надання пільгового 	31.10.2011	Кондратенко Т.В.	03-15
	харчування в ДНЗ №2,3,4,11,12,13 (довідка)
	79	Оперативний контроль роботи 	05.11.2011	Склярова А.М.	01-28
	харчоблоків щодо дотримання ДСанПІНу. 
	(куратори, довідки)
	80	Контроль за дотриманням порядку 	10.11.2011	Соколюк О.І.	01-28
	прийому дітей до 1 класу
	 ЗНЗ №№4,10,26 (наказ)
	81	Аналіз  фінансово-господарської діяльності 	10.11.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	82	Вивчення стану виконання Указу 	15.11.2011	Склярова А.М.	01-13
	Президента України від 30.12.2000 №1396 
	"Про додаткові заходи щодо посилення 
	захисту багатодітних і неповних сімей" 
	в ЗОШ №№6,7,13,27  (наказ)
	83	Перевірка  виконання рекомендацій, даних 	15.11.2011	Баранник Т.Г.	02-01
	в ході атестаційної експертизи освітньої 
	діяльності ДНЗ №№13 (наказ)
	84	Контроль дотримання вимог Інструкції по 	18.11.2011	Друженко І.А.	01-28
	веденню трудових книжок та Закону 
	України "Про відпустки" керівниками ДНЗ 
	№№1,12,57 (довідка)
	85	Атестаційна експертиза освітньої 	25.11.2011	Баранник Т.Г.	02-01
	діяльності ДНЗ №24 (матеріали) 
	(з 21.11.2011 по 25.11.2011)
	86	Перевірка ведення журналу обліку 	25.11.2011	Одерій Т.А.	01-28
	звернень і заяв громадян в ЗНЗ 
	№№2,4,10,14,25, ВСШ №3, 
	ДНЗ №№12,18,26,34,41. (довідка)
	87	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	28.11.2011	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	88	Аудит правильності застосування 	30.11.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	податкової соціальної пільги в ДНЗ 
	№26,28,29,32,33,36,41 (акти)
	89	Перевірка стану техніки безпеки та 	30.11.2011	Дем'яненко В.І.	06-03
	охорони праці в КЕНЦУМ, КМЦПО, КМЦПО 
	"Лідер" відповідно Положення про 
	організацію роботи з охорони праці 
	учасників навчально-виховного процесу в 
	установах і закладах освіти, затвердженого
	 наказом МОН України від 01.08.2001 №563
           (наказ)  
	90	Перевірка стану ведення журналів ГПД у 	10.12.2011	Соколюк О.І.	01-13
	ЗНЗ (наказ)
	91	Контроль організації харчування дітей 	10.12.2011	Склярова А.М.	01-13
	відповідно Порядку організації харчування 
	дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
	 затвердженого наказом МОЗ та МОН 
	України від 01.06.2005 № 242/329  в ЗНЗ 
	№№5,8,14,25 (наказ)
	92	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	12.12.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів  (довідка)
	93	Перевірка  виконання рекомендацій, даних 	12.12.2011	Баранник Т.Г.	02-01
	в ході атестаційної експертизи освітньої 
	діяльності ДНЗ №14 (наказ)
	94	Атестаційна експертиза освітньої 	16.12.2011	Баранник Т.Г.	02-01
	діяльності ДНЗ №25 (матеріали)
	 (з 12.12.2011 по 16.12.2011)
	95	Контроль за виконанням вимог Положення 	20.12.2011	Соколюк О.І.	03-03
	про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ 
	№2,3,13 (наказ)
	96	Перевірка графіків роботи працівників ЗНЗ, 	22.12.2011	Друженко І.А.	01-28
	ПНЗ (довідка)
	97	Контроль виконання рекомендацій 	25.12.2011	Соколюк О.І.	01-24
	експертів, даних в ході атестаційної 
	експертизи освітньої діяльності 
	ЗНЗ №3 (довідка)
	98	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	28.12.2011	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	99	Вивчення системи планування, управління 	28.12.2011	Одерій Т.А.	01-28
	та стану внутрішнього контролю за 
	діяльністю навчального закладу в ЗНЗ 
	№№19,26,27,31 (довідка)
	100	Аудит  правильності надання пільгового 	30.12.2011	Кондратенко Т.В.	01-28
	харчування в ЗНЗ №№6,7,8,9,10,11 (довідка)
	101	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	10.01.2012	Кондратенко Т.В.
	навчальних закладів (довідка)
	102	Атестаційна експертиза освітньої 	14.01.2012	Соколюк О.І.	01-24
	діяльності СШ №7 (наказ)
	103	Контроль за виконанням вимог Інструкції з 	15.01.2012	Соколюк О.І.	01-13
	обліку дітей і підлітків шкільного віку в ЗНЗ
	 №№1,11,20  (наказ) (з 10.01.2012 
	по15.01.2012)
	104	Оперативний контроль роботи 	20.01.2012	Склярова А.М.	01-28
	харчоблоків щодо дотримання ДСанПІНу 
	(куратори, довідки)
	105	Аналіз травматизму учнів за рік (звіт-довідка)	25.01.2012	Дем'яненко В.І.	06-10
	106	Аналіз стану роботи по попередженню 	27.01.2012	Процько І.В.	01-13
	злочинності та правопорушень серед учнів 
	в закладах освіти міста (наказ)
	107	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	30.01.2012	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	108	Аналіз  роботи  адміністрації ЗНЗ по 	30.01.2012	Сирота Л.В.	01-28
	створенню сприятливого психологічного 
	мікроклімату в колективі, формуванню 
	позитивного іміджу школи в ЗНЗ №№14, 17,
	 20, 22, 23, 26 (довідка)
	109	Аудит  правильності нарахування внесків 	31.01.2012	Кондратенко Т.В.	01-28
	до Пенсійного фонду в ДНЗ 
	№№2,3,4,11,12,13  (довідка)
	
110     	Контроль дотримання санітарно-гігієнічних 	10.02.2012	Дем'яненко В.І.	01-13
	норм, техніки безпеки, протипожежної 
	безпеки під час організації навчально-
	виховного процесу в ЗНЗ №№1,13,31. (наказ)
	111	Аналіз  фінансово-господарської діяльності 	10.02.2012	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	112	Перевірка виконання рекомендацій 	10.02.2012	Баранник Т.Г.	01-24
	експертів, даних в ході атестаційної 
	експертизи освітньої діяльності 
	ДНЗ №48 (наказ)
	113	Перевірка виконання рекомендацій 	15.02.2012	Соколюк О.І.	01-24
	експертів, даних в ході атестаційної 
	експертизи освітньої діяльності 
	ЗНЗ №6 (довідка)
	114	Атестаційна експертиза освітньої 	17.02.2012	Баранник Т.Г.	02-01
	діяльності ДНЗ №29 (матеріали) 
	(з 13.02.2012 по 17.02.2012)
	115	Контроль дотримання вимог КЗпП України в	17.02.2012	Друженко І.А.	01-13
	 частині оплати праці працівників 
	керівниками ЗНЗ №№2,11,14,  
	ДНЗ №№3,28,61 (наказ)
	116	Контроль ведення журналів вступного 	20.02.2012	Дем'яненко В.І.	01-28
	інструктажу на робочому місці, журналів 
	травматизму, журналів реєстрації та видачі 
	інструкцій в ЗНЗ №№1,14,20,24,27,  ДНЗ 
	№№21,24,36 (довідка)
	117	Огляд ЗНЗ щодо дотримання ДСПіН 	20.02.2012	Лобода В.С.	01-28
	(куратори, довідки)
	118	Перевірка ведення Книги протоколів ради 	25.02.2012	Олексієнко С.О.	01-28
	закладу та Книги загальних зборів закладу 
	ЗОШ №2, ЗОШ №27 (в порядку контролю),
	(довідка)
	119	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	28.02.2012	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	120	Контроль ведення ділової документації в 	28.02.2012	Одерій Т.А.	01-28
	ЗНЗ відповідно Інструкції з ведення ділової 
	документації в ЗНЗ I-III ступенів, 
	затвердженої наказом МОН України від 
	14.05.2000 №240 в ЗНЗ №1,5,13,22,30 (наказ)
	121	Аудит фінансово-господарської діяльності, 	29.02.2012	Кондратенко Т.В.	01-28
	стану ведення бухгалтерського обліку ЗНЗ 
	№29 (довідка)
	122	Атестаційна експертиза освітньої 	01.03.2012	Соколюк О.І.	01-24
	діяльності  ЗНЗ №8 (матеріали) 
           (з 23.01.2012 по 01.03.2011)
	123	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	12.03.2012	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	124	Оперативний контроль роботи 	15.03.2012	Склярова А.М.	01-28
	харчоблоків щодо дотримання ДСанПІНу 
	(куратори, довідки)
	125	Перевірка виконання рекомендацій 	15.03.2012	Соколюк О.І.	01-24
	експертів, даних в ході атестаційної 
	експертизи освітньої діяльності 
	ЗНЗ №9 (довідка)
	126	Атестаційна експертиза освітньої 	16.03.2012	Баранник Т.Г.	01-24
	діяльності ДНЗ №2 (матеріали)
           (з 05.03.2012 по 16.03.2012)
	127	Контроль стану роботи з організації 	19.03.2012	Сирота Л.В.	01-28
	соціально-педагогічної допомоги учням і 
	сім'ям, які потребують особливої уваги в 
	ЗНЗ №27, ВСШ (довідка)
	128	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	28.03.2012	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	129	Атестаційна експертиза освітньої 	29.03.2012	Соколюк О.І.	01-24
	діяльності ЗОШ №16 (матеріали) 
	(з 20.02.2012 по 29.03.2012)
	130	Аудит фінансово-господарської діяльності, 	30.03.2012	Кондратенко Т.В.	01-28
	стану ведення бухгалтерського обліку  ЗНЗ
	 №22  (довідка)
	131	Контроль ведення трудових книжок  	30.03.2012	Друженко І.А.	01-28
	працівників відповідно до Інструкції про 
	порядок ведення трудових книжок на 
	підприємствах, в установах і організаціях, 
	затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту, 
	Мінсоцзахисту України від 20.07.1993 №58 в 
	ЗНЗ №№26,31, КМНВК №2 (довідка)
	132	Контроль дотримання санітарно-гігієнічних 	30.03.2012	Дем'яненко В.І.	01-28
	норм, ТБ, протипожежної безпеки під час 
	організації НВП в ДНЗ №12,23,33,28  
	(довідка)
	133	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	10.04.2012	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	134	Перевірка виконання рекомендацій 	10.04.2012	Соколюк О.І.	01-24
	експертів, даних в ході атестаційної 
	експертизи  ЗОШ №24 (наказ)
	135	Організація підготовки до ДПА та 	15.04.2012	Олексієнко С.О.	03-09
	зовнішнього оцінювання (наказ)
	136	Перевірка стану виконання обласної 	18.04.2012	Процько І.В.	01-28
	комплексної програми системи виховання 
	учнівської молоді до 2012 року в ЗНЗ 
	№№18,20,26 (довідка)
	137	Оперативний контроль роботи 	20.04.2012	Склярова А.М.	01-28
	харчоблоків щодо дотримання ДСанПІНу. 
	(куратори, довідки)
	138	Контроль ведення Книги обліку руху учнів 	20.04.2012	Соколюк О.І.	01-13
	та Алфавітної книги запису учнів в ЗНЗ
	(наказ)
	139	Аналіз травматизму учнів в І кварталі (звіт-	25.04.2012	Дем'яненко В.І.	06-10
	довідка)
	140	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	27.04.2012	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	141	Контроль дотримання вимог Закону 	30.04.2012	Баранник Т.Г.	02-01
	України "Про дошкільну освіту" в частині 
	створення умов для здобуття дітьми 
	якісної дошкільної освіти (матеріали на колегію)
   142	Аудит фінансово-господарської діяльності, 	         30.04.2012        Кондратенко Т.В.	             01-28
	стану ведення бухгалтерського обліку 
	ЗНЗ №19,20  (довідка)
	143	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	10.05.2012	Кондратенко Т.В.
	навчальних закладів (довідка)
	144	Перевірка стану ведення журналів 	10.05.2012	Соколюк О.І.	03-03
	планування та обліку індивідуального 
	навчання в ЗНЗ (довідка)
	
   145	Контроль за організацією  екстернатної 	20.05.2012	Соколюк О.І.	03-04
	форми навчання у ВЗШ №3 (довідка)
	146	Підсумки стажування молодих спеціалістів 	21.05.2012	Друженко І.А.	01-28
	в навчальних закладах міста (довідка)
	147	Перевірка виконання рекомендацій, даних в	25.05.2012	Баранник Т.Г.	02-01
	 ході атестаційної експертизи освітньої 
	діяльності ДНЗ №60 (наказ)
	148	Контроль організації харчування в ЗНЗ, ДНЗ 	25.05.2012	Безкоровайна Н.П.
	(акти)
	149	Контроль якості оформлення та видачі 	30.05.2012	Кондратенко Т.В.	03-05
	документів про освіту  (акти відповідальних,
	звіти, наказ)
	150	Планування роботи управління на новий 	30.05.2012	Одерій Т.А.	01-27
	навчальний рік (план)
	151	Аналіз фінансово-господарської діяльності 	10.06.2012	Кондратенко Т.В.	01-28
	навчальних закладів (довідка)
	152	Контроль роботи пришкільних таборів 	17.06.2012	Процько І.В.	03-11
	(довідки спеціалістів, наказ)
	153	Контроль видачі та оформлення документів	24.06.2012	Кондратенко Т.В.
	 про освіту (акти відповідальних,
	звіти, наказ)
	154	Контроль організації та проведення ДПА 	27.06.2012	Олексієнко С.О.	03-09
	(довідки спеціалістів, наказ)
	5 	Робота з педагогічними кадрами, заходи з навчання працівників
	155	Нарада-інструктаж відповідальних осіб за 	25.08.2011	Склярова А.М.	09-21
	організацію харчування в ЗНЗ (протокол)
	156	Інструктивно-методична нарада 	02.09.2011	Соколюк О.І.	03-02
	працівників, відповідальних за облік дітей і 
	підлітків шкільного віку, що зареєстровані 
	в мікрорайонах ЗНЗ (рекомендації)
	157	Навчання апарату управління освіти. 	19.09.2011	Одерій Т.А.	09-21
	Основні вимоги до оформлення 
	службових документів (протокол)
	158	Організаційні заходи по стажуванню 	20.09.2011	Друженко І.А.	09-16
	молодих спеціалістів  (плани)
	159	Семінар завідуючих ДНЗ. Перелік та ведення	20.09.2011	Одерій Т.А.
	 обов'язкової  документації ДНЗ (матеріали)
	160	Аналіз працевлаштування молодих 	27.09.2011	Друженко І.А.	09-16
	спеціалістів  (довідка)
	161	Святкування Дня працівників освіти 	03.10.2011	Процько І.В.	03-07
	(сценарій)
	162	Формування резерву управлінських кадрів 	14.10.2011	Друженко І.А.	09-07
	навчальних закладів. Діагностика тематики,
	 форм та організація навчання  (списки, план) 
	163	Навчання апарату управління освіти. 	17.10.2011	Дем'яненко В.І.	09-21
	Правові основи та організаційна структура 
	загальнообов'язкового державного 
	соціального страхування. Нещасний 
	випадок на виробництві та відшкодування 
	шкоди застрахованому (протокол)
	164	Семінар діловодів ЗНЗ. Перелік та ведення 	25.10.2011	Одерій Т.А.
	обов'язкової документації  ЗНЗ (матеріали)
	165	Аналіз кількісного та якісного складу 	25.10.2011	Друженко І.А.	03-01
	педагогічних працівників, руху кадрів та їх 
	педагогічного навантаження  (довідка)
	166	Семінар заступників директорів з виховної 	28.10.2011	Процько І.В.	03-07
	роботи. Організація соціально-педагогічної 
	допомоги учням і сім'ям, які потребують 
	особливої уваги (матеріали)
	167	Аналіз даних перспективи атестації 	31.10.2011	Баранник Т.Г.	02-01
	педагогічних працівників в ДНЗ  (матеріали)
	168	Навчання апарату управління освіти. 	14.11.2011	Склярова А.М.	09-21
	Контроль адміністрації за організацією 
	харчування у ЗНЗ (протокол)
	169	Навчання кадрового резерву управлінських 	17.11.2011	Друженко І.А.	09-07
	кадрів для майбутніх директорів шкіл та 
	заступників директорів. Система вивчення 
	досвіду роботи вчителя. Технологія 
	формування конкурентоздатної 
	управлінської команди (матеріали)
	170	Ділова гра для дефектологів ДНЗ 	17.11.2011	Яременко Н.Г.
	«Допоможемо батькам - допоможемо 
	дітям» (матеріали)
	171	Семінар-практикум завідуючих ДНЗ. 	18.11.2011	Друженко І.А.	01-28
	Система та порядок заохочення  
	працівників ДНЗ  (звіт)
	172	Навчання кадрового резерву управлінських 	24.11.2011	Друженко І.А.	09-07
	кадрів для майбутніх завідуючих ДНЗ. 
	Трудові відносини в системі дошкільної 
	освіти. Майбутнє починається тепер. 
	Формування іміджу ДНЗ  (матеріали)
	173	Навчання з охорони праці директорів ЗНЗ 	24.11.2011	Дем'яненко В.І.	06-04
	та їх заступників (протокол)
	174	Семінар педагогів-організаторів. Процес 	25.11.2011	Процько І.В.	03-07
	формування громадянськості як 
	інтегрованої якості особистості (матеріали)
	175	Семінар керівників та діловодів ЗНЗ. 	28.11.2011	Одерій Т.А.
	Складання номенклатури та формування 
	справ (матеріали)
	176	Навчання апарату управління освіти. 	12.12.2011	Кондратенко Т.В.	09-21
	Процедура проведення внутрішнього 
	аудиту (протокол)
	177	Семінар  завідуючих ДНЗ. Складання 	12.12.2011	Одерій Т.А.
	номенклатури та формування справ 
	(матеріали)
	178	Семінар заступників директорів ЗНЗ з 	15.12.2011	Яременко Н.Г.
	навчально-виховної роботи «Розвиток 
	творчих здібностей в учнів з особливими 
	освітніми потребами інтегрованих в 
	загальноосвітній простір» (матеріали)
	179	Навчання кадрового резерву управлінських 	20.01.2012	Друженко І.А.	09-07
	кадрів для майбутніх завідуючих ДНЗ. 
	Планування роботи ДНЗ та керівника. 
	Методика проведення дискусії (матеріали)
	  180	   Навчання апарату управління освіти. Перша	23.01.2012	Баранник Т.Г.	09-21
	допомога потерпілим від нещасного 
	випадку (матеріали)
	181	Навчання кадрового резерву управлінських 	31.01.2012	Друженко І.А.	09-07
	кадрів для майбутніх директорів шкіл. 
	Законодавчо-нормативне підґрунтя оплати 
	праці працівників навчального закладу. 
	Напрями та методи формування 
	сприятливого соціально-психологічного 
	клімату в педагогічному колективі 
	(матеріали)
	182	Вивчення потреби в кадрах на новий 	07.02.2012	Друженко І.А.	01-28
	навчальний рік  (довідка)
	183	Навчання з ОП вчителів хімії, біології, 	11.02.2012	Дем'яненко В.І.	06-04
	інформатики, фізкультури, основ захисту 
	Вітчизни, трудового навчання (протокол)
	184	Круглий стіл з медпрацівниками дитячих 	16.02.2012	Яременко Н.Г.
	поліклінік, дефектологами ДНЗ «Створення
	гуманного корекційно-реабілітаційного 
	навчально-виховного простору» (матеріали)
	185	Навчання кадрового резерву управлінських 	17.02.2012	Друженко І.А.	09-07
	кадрів для майбутніх заступників 
	директорів шкіл з навчально-виховної 
	роботи. Зміст, методи і форми 
	внутрішнього контролю. Профілактика та 
	подолання комунікативних бар'єрів 
	у педагогічному колективі (матеріали)
	186	Навчання апарату управління освіти. Види 	21.02.2012	Олексієнко С.О.	09-21
	внутрішньої комунікації (матеріали)
	187	Навчання кадрового резерву управлінських 	24.02.2012	Друженко І.А.	09-07
	кадрів для майбутніх заступників 
	директорів з виховної роботи. 
	Правовиховна робота у навчальному 
	закладі, як передумова формування 
	правової свідомості особистості. 
	Психологічна підготовка педагогічних 
	працівників до діяльності в умовах 
           економічних змін (матеріали)
	188	Семінар класних керівників. Формування 	25.02.2012	Процько І.В.	03-07
	здорового способу життя учнівської 
	молоді. Значення навичок і звичок для 
	здоров'я (матеріали)
	189	Семінар-практикум директорів ЗНЗ, ПНЗ. 	14.03.2012	Друженко І.А.	09-07
	Підстави, порядок, документальне 
	оформлення призначення, переведення та 
	звільнення працівників ЗНЗ, ПНЗ  (звіт)
	190	Семінар дефектологів ДНЗ 	15.03.2012	Яременко Н.Г.
	«Здоров'язберігаючі технології сьогодні
	 та завтра» (матеріали)
	191	Навчання апарату управління освіти. 	19.03.2012	Лобода В.С.	09-21
	Оцінка працівника, рівень компетентності, 
	механізм систематичного контролю за 
	виконанням обов'язків (матеріали)
	192	Навчання кадрового резерву управлінських 	23.03.2012	Друженко І.А.	09-07
	кадрів для майбутніх вихователів-
	методистів ДНЗ. Формування 
	здоров'язбережувальної компетентності 
	працівників ДНЗ. Як керувати собою. 
	Самовдосконалення  (матеріали)
	193	Семінар керівників гуртків. Використання 	20.04.2012	Процько І.В.	03-07
	роботи гуртків у виховній діяльності 
	(матеріали)
	194	Навчання апарату управління освіти. 	23.04.2012	Процько І.В.	09-21
	Основні орієнтири виховання учнів 1-11 
	класів загальноосвітніх навчальних закладів
	 України (протокол)
	
  195	   Аналіз даних підсумків атестації 	25.04.2012	Баранник Т.Г.	02-01
	педагогічних працівників в ДНЗ (матеріали)
	6	Забезпечення умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
	196	Рейд "Увага, діти на дорозі!" (довідка, звіт)	10.09.2011	Дем'яненко В.І.	06-07
	197	Проведення рейду "Урок"  (звіт) 	15.09.2011	Соколюк О.І.	03-01
	(з 01.09.2011 по 15.09.2011)
	198	Школа юного лідера "Армія Добра" (звіт)	16.09.2011	Процько І.В.	03-07
	199	Засідання міської ради батьків. (протокол)	14.10.2011	Процько І.В.	03-07
	200	Формування банку даних про дітей 	18.10.2011	Склярова А.М.	03-08
	особливих категорій (списки)
	201	Проведення спільних зі ССН, КМСН, ЦССМ 	01.11.2011	Процько І.В.	03-08
	рейдів "Сім`я" (довідка-акт)
	202	Школа юного лідера "Армія Добра" (звіт)	25.11.2011	Процько І.В.	03-07
	203	Підготовка та проведення новорічних 	23.12.2011	Процько І.В.	03-07
	заходів для дітей (план)
	204	Місячник пожежної безпеки в закладах 	28.12.2011	Дем'яненко В.І.	06-07
	освіти (наказ)
	205	Школа юного лідера "Армія Добра" (звіт)	10.02.2012	Процько І.В.	03-07
	206	Засідання міської ради батьків (протокол)	17.02.2012	Процько І.В.	03-07
	207	Організація і проведення двомісячника 	15.03.2012	Склярова А.М.	03-07
	чистоти і порядку (наказ)
	208	Школа юного лідера "Армія Добра" (звіт)	13.04.2012	Процько І.В.	03-07
	209	Засідання міської ради батьків (протокол)	20.04.2012	Процько І.В.	03-07
	210	Місячник ОП, ТБ, ЦО та попередження 	25.04.2012	Дем'яненко В.І.	06-02
	дитячого травматизму, виконання Закону 
	України "Про охорону праці (наказ)
	7	Підготовка інформативно-аналітичних матеріалів до МВК та ГУОН
	211	Аналіз підготовки закладів освіти до 	09.08.2011	Дем'яненко В.І.	03-10
	нового навчального року (звіт до ГУОН)
	212	Планування роботи управління на вересень	20.08.2011	Одерій Т.А.	01-27
	2011 року
	213	Аналіз підготовки закладів освіти до 	20.08.2011	Дем'яненко В.І.	03-10
	нового навчального року (звіт до ГУОН)
	214	Інформація про хід передплати фахових 	25.08.2011	Кутько В.В.	01-28
	видань в ЗНЗ (звіт до ГУОН)
	215	Аналіз підготовки закладів освіти до 	26.08.2011	Дем'яненко В.І.	03-10
	нового начального року (звіт до ГУОН)
	216	Підготовка інформації про початок 	31.08.2011	Дем'яненко В.І.	01-09
	навчального року (звіт до ГУОН)
	217	Аналіз прибуття молодих спеціалістів у 	05.09.2011	Друженко І.А.	09-16
	заклади освіти (звіт до ГУОН)
	218	Підготовка проекту рішення виконкому 	07.09.2011	Олексієнко С.О.	01-29
	міської ради  "Про затвердження мережі 
	навчальних закладів на новий навчальний 
	рік" та відповідної звітності (проект)
	219	Підготовка інформації  про учнів ЗНЗ з 	08.09.2011	Склярова А.М.	01-09
	числа дітей-інвалідів (звіт до ГУОН)
	220	Аналіз проведення рейду "Урок" у ЗНЗ (звіт	09.09.2011	Соколюк О.І.	03-01
	 до ГУОН)
	221	Підведення підсумків літнього 	09.09.2011	Процько І.В.	01-28
	оздоровлення дітей (звіт до ГУОН)
	222	Аналіз стану професійного навчання (звіт 	09.09.2011	Дем'яненко В.І.	01-09
	до ГУОН)
	223	Підготовка звіту ф.76-РВК (до ГУОН)	12.09.2011	Олексієнко С.О.	03-02
	224	Підготовка звіту ф.ЗНЗ-2 (до ГУОН)	12.09.2011	Олексієнко С.О.	03-02
	225	Підготовка інформації про роботу 	12.09.2011	Олексієнко С.О.	01-09
	факультативів, курсів за вибором, 
	профільне навчання у старшій школі
	 (до ГУОН)
	226	Підготовка звіту ф.ЗНЗ-1 (до ГУОН)	12.09.2011	Олексієнко С.О.	03-02
	227	Аналіз  проведення рейду "Урок" у ЗНЗ 	14.09.2011	Соколюк О.І.	03-01
	(звіт до ГУОН)
	228	Аналіз працевлаштування випускників 11 	15.09.2011	Склярова А.М.	01-09
	класів та продовження навчання 
	випускників 9 класів шкіл міста 
	(звіт до ГУОН)
	229	Підготовка інформації про виконання 	15.09.2011	Сирота Л.В.	01-09
	наказів МОН України від 23.08.2006 № 631 
	"Про вжиття  вичерпних заходів, 
	спрямованих на дотримання законодавства 
	щодо захисту прав неповнолітніх", від 
	25.12.2006 № 844 "Про вжиття додаткових 
	заходів щодо профілактики та запобігання 
	жорстокому поводженню з дітьми
	230	Про  працевлаштування  випускників  	15.09.2011	Склярова А.М.	01-09
	загальноосвітніх  навчальних  закладів  
	районів і міст, шкіл-інтернатів, з числа 
	дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
	батьківського піклування (звіт ГУОН)
	231	Про організацію навчання дітей за 	20.09.2011	Соколюк О.І.	03-02
	індивідуальною формою (звіт до ГУОН)
	232	Підготовка плану роботи управління на 	20.09.2011	Одерій Т.А.	01-27
	жовтень 2011 року
	233	Аналіз виконання розпорядження КМУ від 	23.09.2011	Процько І.В.	01-09
	23.04.03р. №225-р "Про затвердження 
	основних заходів з розвитку та підтримки 
	волонтерського руху в Україні" (звіт до ГУОН)
	234	Аналіз стану функціонування ДНЗ (звіт до  	23.09.2011	Баранник Т.Г.	01-09
	ГУОН)
	235	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.09.2011	Кутько В.В.	01-28
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	236	Про виконання обласних  заходів щодо 	25.09.2011	Михайленко С.О.	01-09
	виконання Програми економічних реформ 
	на 2010-2014 роки «Заможне  суспільство,  
	конкурентоспроможна  економіка,  
	ефективна  влада» (розділ «Інвестиційна 
	та інноваційна діяльність», розділ «Освіта»)
           (звіт на ГУОН)
	237	Підготовка плану роботи управління на ІУ 	25.09.2011	Одерій Т.А.	01-27
	квартал 2011 року
	238	Про виконання наказів МОН України від 	25.09.2011	Сирота Л.В.	01-09
	23.08.06р.№631 «Про вжиття вичерпних 
	заходів, спрямованих на дотримання 
	законодавства щодо захисту прав 
	неповнолітніх», від 25.12.06 №844 «Про 
	вжиття додаткових заходів щодо 
	профілактики та запобігання жорстокому 
	поводженню з дітьми» (звіт до ГУОН)
	239	Звіт про роботу управління за ІІІ квартал 	30.09.2011	Одерій Т.А.	01-28
	2011 року  (звіт до МВК)
	240	Аналіз особистого прийому громадян 	30.09.2011	Одерій Т.А.	01-32
	працівниками управління за ІІІ квартал 
	2011 року (звіт до МВК)
	241	Підготовка статистичного звіту ф.77-РВК 	30.09.2011	Соколюк О.І.	03-02
	(ГУОН,МВК)
	242	Про виконання вимог указів Президента 	30.09.2011	Склярова А.М.	01-09
	України від 01.06.05 № 900 та від 18.12 07 
	№1208/2007 щодо першочергових заходів 
	створення сприятливих умов 
	життєдіяльності осіб з обмеженими 
	фізичними можливостями (звіт до ГУОН)
	243	Про виконання плану заходів щодо 	01.10.2011	Левітіна Е.Ю.	01-09
	відзначення 390-річниці перемоги у 
	Хотинській битві (звіт до ГУОН)
	244	Аналіз виконання розпорядження міського 	05.10.2011	Процько І.В.	01-09
	голови від 28.07.2008 №332-Р "Про 
	затвердження плану заходів щодо 
	зміцнення моральності та утвердження 
	здорового способу життя в м. Кременчуці" 
	(звіт до МВК)
	245	Підготовка інформації про учнів ЗНЗ з числа	05.10.2011	Склярова А.М.	01-09
	 дітей-інвалідів (звіт до ГУОН)
	246	Підготовка звітності про кадрове 	11.10.2011	Друженко І.А.	09-14
	забезпечення, ф.83-РВК (звіт до ГУОН)
	247	Підготовка інформації про забезпечення 	11.10.2011	Склярова А.М.	01-09
	учнів шкільною формою (звіт до ГУОН)
	248	Про  організацію  харчування  учнів  	11.10.2011	Склярова А.М.	01-09
	загальноосвітніх  навчальних  закладів   
	(звіт до ГУОН)
	249	Аналіз якісного та кількісного складу 	11.10.2011	Друженко І.А.	01-09
	педагогічних кадрів (звіт до ГУОН)
	250	Підготовка інформації про заготівлю овочів і	15.10.2011	Безкоровайна Н.П.	03-10
	 фруктів (звіт до ГУОН)
	251	Аналіз підсумків огляду загальноосвітніх 	15.10.2011	Лобода В.С.	01-09
	навчальних закладів щодо дотримання 
	Державних санітарних правил і норм 
	влаштування, утримання ЗНЗ та організації 
	навчально-виховного процесу  
	(звіт до ГУОН)
	252	Аналіз даних про поновлення банку даних 	20.10.2011	Процько І.В.	01-09
	на учнів та аналіз роботи з попередження 
	правопорушень серед неповнолітніх (звіт 
	до ГУОН)
	253	Підготовка плану роботи управління на 	20.10.2011	Одерій Т.А.	01-27
	листопад 2011 року
	254	Аналіз виконання обласної  Програми  	25.10.2011	Кошляк А.Ю.	01-08
	реалізації  Концепції  допризовної  
	підготовки  і військово-патріотичного 
	виховання молоді на період до 2011 року 
	(звіт до МВК)
	255	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.10.2011	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	256	Аналіз стану обліку дітей дошкільного віку	28.10.2011	Баранник Т.Г.	01-09
	 та виконання Комплексного плану заходів 
	щодо підготовки дітей старшого 
	дошкільного віку до навчання в школі 
	(звіт до ГУОН)
	257	Аналіз виконання Програми 	01.11.2011	Никифоренко О.М. 	01-09
	перспективного розвитку "Освіта 
	Кременчука" на 2007-2011рр. (звіт до МВК)
	258	Аналіз ходу виконання обласної 	10.11.2011	Склярова А.М.	01-09
	міжгалузевої комплексної програми 
	"Формування здорового способу життя 
	населення області на 2002-2011р.р."
	 (звіт до ГУОН)
	259	Підготовка інформації  про продуктивну 	10.11.2011	Дем'яненко В.І.	01-09
	працю в шкільних майстернях та вирощену 
	продукцію в розрізі культур на землі 
	(власна, орендна) та пришкільних 
	ділянках (звіт до ГУОН)
	260	Підготовка інформації про виконання 	10.11.2011	Друженко І.А.	01-09
	програми "Вчитель" (до ГУОН)
	261	Підготовка списків педагогічних працівників	10.11.2011	Друженко І.А.	01-09
	 (до ГУОН)
	262	Про  хід  виконання  обласної  міжгалузевої 	10.11.2011	Склярова А.М.	01-09
	 програми «Здоров’я  нації»  на 2002-2011 
	роки (звіт до ГУОН)
	263	Аналіз виконання Регіональної програми 	10.11.2011	Олексієнко С.О.	01-09
	розвитку загальної середньої освіти (1999-
	2012 р.р.), затвердженої розпорядженням 
	голови ОДА від 10.06.99 №315  
	(звіт до ГУОН)
	264	Підготовка інформації про заготівлю овочів і	15.11.2011	Безкоровайна Н.П.	01-08
	 фруктів (звіт до ГУОН)
	265	Звіт про виконання обласної Програми 	15.11.2011	Никифоренко О.М.	01-09
	роботи з обдарованою молоддю  (звіт до ГУОН)
	266	Підготовка плану роботи управління на 	20.11.2011	Одерій Т.А.	01-27
	грудень 2011 року
	267	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.11.2011	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	268	Звіт про виконання ЗУ "Про дошкільну 	30.11.2011	Баранник Т.Г.	01-09
	освіту" та Базової програми розвитку 
	дитини дошкільного віку  «Я у світі» та 
	обласної цільової програми розвитку 
	дошкільної освіти (звіт до ГУОН)
	269	Звіт про виконання плану заходів з 	01.12.2011	Левітіна Е.Ю.	01-09
	підготовки та відзначення в місті 1025-річчя 
	хрещення Київської Русі (звіт до ГУОН)
	270	Підготовка інформації про хід виконання 	01.12.2011	Олексієнко С.О.	01-09
	заходів щодо розвитку загальної, 
	дошкільної та позашкільної освіти на 
	період до 2012 року (звіт до ГУОН)
	271	Аналіз виконання основних напрямків 	06.12.2011	Процько І.В.	01-09
	розвитку міжнародного співробітництва; 
	про здійснення міжнародного партнерства 
           (звіт до ГУОН)
   272	Аналіз  виконання   розпорядження  	         10.12.2011        Сирота Л.В.	             01-09
	Кабінету  Міністрів  України   від 29.10.03  №
	 648-р «Про  затвердження  плану  заходів  
	щодо  реалізації  положень  Концепції  
	запобігання  та викорінення найгірших 
	форм праці» (звіт до ГУОН)
	273	Аналіз виконання обласної Програми 	15.12.2011	Кошляк А.Ю.	01-09
	реалізації Концепції допризовної підготовки
	 і військово-патріотичного виховання 
	молоді на період до 2011 року (звіт до ГУОН)
	274	Підготовка інформації  про хід виконання 	15.12.2011	Склярова А.М.	01-09
	обласної "Програми соціального захисту 
	інвалідів, розвитку системи реабілітації та 
	трудової зайнятості осіб з обмеженими 
	фізичними можливостями, психічними 
	захворюваннями та розумовою відсталістю 
	на період до 2011 року" (звіт до ГУОН)
	275	Аналіз  виконання наказів МОН України від 	15.12.2011	Сирота Л.В.	01-09
	23.08.06р.№631 «Про вжиття вичерпних 
	заходів, спрямованих на дотримання 
	законодавства щодо захисту прав 
	неповнолітніх», від 25.12.06 №844 «Про 
	вжиття додаткових заходів щодо 
	профілактики та запобігання жорстокому 
	поводженню з дітьми» (звіт до ГУОН)
	276	Підготовка інформації  про розвиток 	15.12.2011	Кошляк А.Ю.
	фізичної культури і спорту
	(звіт до ГУОН)
	277	Аналіз виконання розпорядження КМУ від 	20.12.2011	Процько І.В.	01-09
	23.04.03р. №225-р "Про затвердження 
	основних заходів з розвитку та підтримки 
	волонтерського руху в Україні  
	(звіт до ГУОН)
	278	Підготовка плану роботи управління на 	20.12.2011	Одерій Т.А.	01-27
	січень 2012 року.
	279	Підготовка інформації  про виконання 	24.12.2011	Олексієнко С.О.	01-09
	Указу Президента України від 04.07.2005 
	№1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо 
	забезпечення функціонування та розвитку 
	освіти в Україні"  (звіт до ГУОН)
	280	Аналіз виконання обласних  заходів щодо 	25.12.2011	Михайленко С.О.	01-09
	виконання Програми економічних реформ 
	на 2010-2014 роки «Заможне  суспільство,  
	конкурентоспроможна  економіка,  
	ефективна  влада» (розділ «Інвестиційна 
	та інноваційна діяльність», розділ «Освіта»)
	(звіт до ГУОН)
	281	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.12.2011	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	282	Підготовка плану роботи управління на І 	25.12.2011	Одерій Т.А.	01-27
	квартал 2012 року.
	283	Аналіз особистого прийому громадян 	28.12.2011	Одерій Т.А.	01-32
	працівниками управління за ІУ квартал 2011
	 року  (звіт до МВК)
	284	Аналіз роботи управління за ІУ квартал 	30.12.2011	Одерій Т.А.	01-28
	2011 року (звіт до МВК)
	285	Аналіз виконання комплексного плану 	30.12.2011	Баранник Т.Г.	01-09
	заходів щодо поліпшення організації 
	харчування дітей в ДНЗ (звіт до ГУОН)
	286	Аналіз виконання вимог указів Президента 	30.12.2011	Склярова А.М.	01-09
	України від 01.06.05 № 900 та від 18.12 07 
	№1208/2007 щодо першочергових заходів 
	створення сприятливих умов 
	життєдіяльності осіб з обмеженими 
	фізичними можливостями (звіт до ГУОН)
	287	Звіт про виконання делегованих 	04.01.2012	Одерій Т.А.	01-27
	повноважень управлінням освіти за ІІ 
	півріччя 2011 року (звіт МВК)
	288	Аналіз виконання розпорядження міського 	05.01.2012	Процько І.В.	01-09
	голови від 28.07.2008 №332-Р "Про 
	затвердження плану заходів щодо 
	зміцнення моральності та утвердження 
	здорового способу життя в м. Кременчуці" 
	(звіт до МВК)
	289	Контроль виконання наказу Міністерства 	10.01.2012	Соколюк О.І.	01-09
	освіти і науки України «Про заходи МОН на
	 виконання завдань розпорядження 
	Кабінету Міністрів України від 03.12.09 № 
	1482-р «Про затвердження плану  заходів 
	щодо запровадження інклюзивного та 
	інтегрованого навчання у загальноосвітніх 
	навчальних закладах на період до 2012 
	року» від 21.12.09 № 1153 (звіт до ГУОН)
	290	Підготовка плану роботи управління на 	20.01.2012	Одерій Т.А.	01-27
	лютий 2012 року
	291	Аналіз даних про поновлення банку даних 	20.01.2012	Процько І.В.	01-09
	на учнів та аналіз роботи з попередження 
	правопорушень серед неповнолітніх (звіт 
	до ГУОН)
	292	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.01.2012	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	293	Підготовка інформації про тимчасову 	25.01.2012	Дем'яненко В.І.	06-10
	непрацездатність і травматизм на 
	виробництві (звіт до ГУОН)
	294	Підготовка інформації про стан 	26.01.2012	Баранник Т.Г.	01-09
	функціонування ДНЗ (звіт до ГУОН)
	295	Підготовка звіту до ГУОН за ф.85-К.	26.01.2012	Баранник Т.Г.	02-02
	296	Підготовка інформації про претендентів на 	15.02.2012	Олексієнко С.О.	01-09
	нагородження золотими, срібними 
	медалями (звіт до ГУОН)
	297	Аналіз кількості працівників окремих 	16.02.2012	Друженко І.А.	09-14
	категорій (ф.6-ПВ) (звіт до ГУОН)
	298	Підготовка плану роботи управління на 	20.02.2012	Одерій Т.А.	01-27
	березень 2012 року
	299	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.02.2012	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	300	Аналіз підсумків огляду загальноосвітніх 	15.03.2012	Лобода В.С.	01-09
	навчальних закладів щодо дотримання 
	Державних санітарних правил і норм 
	влаштування, утримання загальноосвітніх 
	навчальних закладів та організації НВП  
	(звіт до ГУОН)
	301	Аналіз виконання наказів МОН України від 	15.03.2012	Сирота Л.В.	01-09
	23.08.06р.№631 «Про вжиття вичерпних 
	заходів, спрямованих на дотримання 
	законодавства щодо захисту прав 
	неповнолітніх», від 25.12.06 №844 «Про 
	вжиття додаткових заходів щодо 
	профілактики та запобігання жорстокому 
	поводженню  з дітьми» (звіт до ГУОН)
	302	Підготовка інформації  про учнів, що 	20.03.2012	Соколюк О.І.	03-03
	здобувають освіту за індивідуальною 
	формою (звіт до ГУОН)
	303	Підготовка плану роботи управління на  	20.03.2012	Одерій Т.А.	01-27
	квітень 2012 року
	304	Аналіз виконання розпорядження КМУ від 	23.03.2012	Процько І.В.	01-09
	23.04.03р. №225-р "Про затвердження 
	основних заходів з розвитку та підтримки 
	волонтерського руху в Україні. (звіт до ГУОН )
	305	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.03.2012	Кутько В.В.
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	306	Аналіз виконання обласних  заходів щодо 	25.03.2012	Михайленко С.О.	01-09
	виконання Програми економічних реформ 
	на 2010-2014 роки «Заможне  суспільство,  
	конкурентоспроможна  економіка,  
	ефективна  влада» (розділ «Інвестиційна 
	та інноваційна діяльність», розділ «Освіта»)
   307	Підготовка плану роботи управління на ІІ 	        25.03.2012	        Одерій Т.А.	            01-27
	квартал 2012 року
	308	Аналіз особистого прийому громадян 	30.03.2012	Одерій Т.А.	01-32
	працівниками управління за І квартал 2012 
	року (звіт до МВК)
	309	Аналіз роботи управління за І квартал 2012	30.03.2012	Одерій Т.А.	01-28
	 року
	310	Контроль виконання комплексного плану 	31.03.2012	Склярова А.М.	01-09
	заходів щодо поліпшення організації 
	харчування дітей в ДНЗ (звіт до ГУОН)
	311	Підготовка перспективного  плану  	02.04.2012	Склярова А.М.	01-09
	продовження  здобуття  повної  загальної  
	середньої  освіти випускниками 9-х класів 
	загальноосвітніх навчальних закладів 
	(звіт на ГУОН)
	312	Аналіз  перспективного  працевлаштування	02.04.2012	Склярова А.М.	01-09
	  випускників 11х  класів загальноосвітніх 
	навчальних закладів області  (звіт до ГУОН)
	313	Підготовка перспективної мережі 	18.04.2012	Процько І.В.	03-11
	оздоровлення дітей та підлітків влітку. 
	Дислокація таборів відпочинку (звіт до ГУОН)
	314	Аналіз стану поновлення банку даних на 	20.04.2012	Процько І.В.	01-09
	учнів та аналіз роботи з попередження 
	правопорушень серед неповнолітніх 
	(звіт до ГУОН)
	315	Підготовка інформації  про учнів-екстернів, 	20.04.2012	Соколюк О.І.	03-04
	які подали заяви на проведення річного 
	оцінювання та державної підсумкової 
	атестації (звіт до ГУОН)
	316	Підготовка плану роботи управління на 	20.04.2012	Одерій Т.А.	01-27
	травень 2012 року
	317	Звіт про  працевлаштування  випускників  	25.04.2012	Склярова А.М.	01-09
	загальноосвітніх  навчальних  закладів  
	районів і міст, шкіл-інтернатів, з числа 
	дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
	батьківського піклування (звіт до ГУОН)
	318	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.04.2012	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	319	Аналіз виконання вимог указів Президента 	30.04.2012	Склярова А.М.	01-09
	України від 01.06.05 № 900 та від 18.12 07 
	№1208/2007 щодо першочергових заходів 
	створення сприятливих умов 
	життєдіяльності осіб з обмеженими 
	фізичними можливостями (звіт до ГУОН)
	320	Аналіз роботи  міської психолого-медико-	20.05.2012	Яременко Н.Г.
	педагогічної консультацій (звіт до ГУОН)
	321	Підготовка інформації про учнів-екстернів, 	20.05.2012	Соколюк О.І.	03-04
	які за результатами річного оцінювання 
	допущені до державної підсумкової 
	атестації (звіт до ГУОН)
	322	Підготовка плану роботи управління на 	21.05.2012	Одерій Т.А.	01-27
	червень 2012 року
	323	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.05.2012	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	324	Аналіз підсумків стажування молодих 	25.05.2012	Друженко І.А.	09-16
	спеціалістів-випускників вищих 
	педагогічних навчальних закладів ІІІ-ІУ 
	рівнів акредитації (звіт до ГУОН)
	325	Подання  на представлення педагогічних 	31.05.2012	Друженко І.А.	01-09
	працівників до нагород МОН України (звіт 
	до ГУОН)
	326	Підготовка інформації  про учнів-екстернів, 	05.06.2012	Соколюк О.І.	03-04
	які склали державну підсумкову атестацію 
	(звіт до ГУОН)
	327	Підготовка інформації  про виконання 	15.06.2012	Сирота Л.В.	01-09
	наказів МОН України від 23.08.2006 № 631 
	"Про вжиття вичерпних заходів, 
	спрямованих на дотримання законодавства 
	щодо захисту прав неповнолітніх", від 
	25.12.2006 №844 "Про вжиття додаткових 
	заходів щодо профілактики та запобігання 
	жорстокому поводженню з дітьми" та 
	відповідних наказів УОН (звіт до ГУОН)
	328	Аналіз стану допризовної підготовки 	15.06.2012	Кошляк А.Ю.	01-09
	юнаків (звіт до ГУОН)
	329	Надання до ГУОН списків претендентів на 	18.06.2012	Олексієнко С.О.	01-09
	нагородження медалями за підсумками 
	навчання в 10 класі (звіт до ГУОН)
	330	Підготовка плану роботи управління на  	20.06.2012	Одерій Т.А.	01-27
	липень 2012 року
	331	Підготовка плану роботи управління на ІІІ 	25.06.2012	Одерій Т.А.	01-32
	квартал 2012 року
	332	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.06.2012	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	333	Аналіз виконання обласних  заходів щодо 	26.06.2012	Михайленко С.О.	01-09
	виконання Програми економічних реформ 
	на 2010-2014 роки «Заможне  суспільство,  
	конкурентоспроможна  економіка,  
	ефективна  влада» (розділ «Інвестиційна 
	та інноваційна діяльність», розділ «Освіта»)
	(звіт до ГУОН)  
	334	Аналіз виконання вимог указів Президента 	27.06.2012	Склярова А.М.	01-09
	України від 01.06.05 № 900 та від 18.12 07 
	№1208/2007 щодо першочергових заходів 
	створення сприятливих умов 
	життєдіяльності осіб з обмеженими 
	фізичними можливостями (звіт до ГУОН)
	335	Аналіз особистого прийому громадян 	30.06.2012	Одерій Т.А.	01-32
	працівниками управління за ІІ квартал 2012 
	(звіт до МВК)
	336	Аналіз роботи управління за ІІ квартал 	30.06.2012	Одерій Т.А.	01-28
	2012 року
	337	Звіт про виконання делегованих 	04.07.2012	Одерій Т.А.	01-27
	повноважень управлінням освіти за І 
	півріччя 2012 року 
	338	Аналіз підготовки закладів освіти до 	06.07.2012	Дем'яненко В.І.	03-10
	початку навчального року (звіт до ГУОН)
	339	Аналіз стану виконання наказу  	10.07.2012	Соколюк О.І.	01-09
	Міністерства освіти і науки України «Про 
	заходи МОН на виконання завдань 
	розпорядження Кабінету Міністрів України 
	від 03.12.09 № 1482-р «Про затвердження 
	плану  заходів щодо запровадження 
	інклюзивного та інтегрованого навчання у 
	загальноосвітніх навчальних закладах на 
	період до 2012 року» від 21.12.09 № 1153 
           (звіт до ГУОН)
	340	Аналіз підготовки закладів освіти до 	18.07.2012	Дем'яненко В.І.	03-10
	нового навчального року (звіт до ГУОН)
	341	Аналіз виконання розпорядження КМУ від 	23.07.2012	Процько І.В.	01-09
	23.04.03р. №225-р "Про затвердження 
	основних заходів з розвитку та підтримки 
	волонтерського руху в Україні  
	(звіт до ГУОН)
	342	Аналіз ходу передплати на періодичні 	25.07.2012	Кутько В.В.	01-09
	педагогічні видання (звіт до ГУОН)
	343	Аналіз підготовки закладів освіти до 	27.07.2012	Дем'яненко В.І.	03-10
	нового навчального року (звіт до ГУОН)
	344	Аналіз стану поновлення банку даних на 	30.07.2012	Процько І.В.	01-09
	учнів та аналіз роботи з попередження 
	правопорушень серед неповнолітніх 
	(до ГУОН)
	8	 Міські заходи
	345	Всеукраїнський конкурс юних 	22.08.2011	Холодняк К.А.	04-01
	фотоаматорів "Ми-діти України" 
	(з 22 по 25 серпня 2011)
	346	Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно і 	22.08.2011	Холодняк К.А.	04-01
	телебачення "Веселка"
	 (з 22 по 25 серпня 2011)
	347	Святкування Дня незалежності України.	24.08.2011	Процько І.В.	03-07
	348	Заходи до Дня знань	01.09.2011	Москалик Г.Ф.	03-07
	349	Міські змагання з радіокерованих міні 	19.09.2011	Трефілов В.М.	04-01
	судномоделей (вересень-лютий)
	350	Заходи до Міжнародного дня миру	21.09.2011	Процько І.В.	03-07
	351	Заходи до Дня міста Кременчука (за 	29.09.2011	Процько І.В.	03-07
	окремим планом)
	352	Міські змагання з радіоконструктування	05.10.2011	Трефілов В.М.	04-01
	353	Обласний форум дитячих та юнацьких 	06.10.2011	Процько І.В.	03-07
	організацій, присвячений 10-річчю
	 "Армії добра"
	354	Відкритий урок міського голови в рамках 	14.10.2011	Процько І.В.	03-07
	проведення Європейського тижня місцевої 
	демократії
	355	Міські змагання з авіамодельного спорту 	17.10.2011	Трефілов В.М.	04-01
	для закритих приміщень 
	(жовтень-березень)
	
  356  	Міські змагання з автотрасового моделізму 	24.10.2011	Трефілов В.М.	04-01
	(жовтень-лютий)
	357	Міський фестиваль декоративно-	31.10.2011	Трефілов В.М.	04-01
	ужиткового мистецтва "Усі ми діти твої, 
	Україно". Конкурс  "Рукотворні скарби" 
	(кераміка)
	358	Місячник правової культури та пропаганди 	01.11.2011	Процько І.В.	03-07
	правових знань
	359	Декада профілактики наркоманії та 	21.11.2011	Процько І.В.	03-07
	ВІЛ/СНІДу
	360	Міський конкурс мобільного кіно (з 01 по 	01.12.2011	Холодняк К.А.	04-01
	03 грудня 2011)
	361	Міський фестиваль "Зимові фантазії"	16.12.2011	Трефілов В.М.	04-01
	362	Конкурс-виставка "Збережи ялинку"	23.12.2011	Бєльська В.В.	04-01
	363	Заходи до дня  Соборності України	22.01.2012	Процько І.В.	03-07
	364	Міський зліт технічних талантів (з 24 по 27 	24.01.2012	Холодняк К.А.	04-01
	січня 2012)
	365	Міський фестиваль декоративно-	31.01.2012	Трефілов В.М.	04-01
	ужиткового мистецтва "Усі ми діти твої, 
	Україно". Конкурс "Полотно життя" 
	366	Міський конкурс з ПТМ молодших школярів	31.01.2012	Трефілов В.М.	04-01
	367	Проведення міського конкурсу КВК серед 	01.02.2012	Процько І.В.	03-07
	учнівських команд
	368	Фестиваль дитячої творчості "Зірковий 	15.02.2012	Процько І.В.	03-07
	небосхил Кременчука"
	369	Міський фотоконкурс "Світ очима дітей" 	12.03.2012	Холодняк К.А.	04-01
	(12-13 березня 2012)
	370	Міський етап Всеукраїнського дитячого 	15.03.2012	Бєльська В.В.	04-01
	конкурсу "Джміль та бджілка"
	371	Міський етап Всеукраїнського фестивалю-	16.03.2012	Процько І.В.	03-07
	конкурсу "Молодь обирає здоров’я"
	372	Конкурс-огляд екологічних агітбригад, 	23.03.2012	Бєльська В.В.	04-01
	театрів (шоу)
	373	Виставка-конкурс "Зоряний шлях"	04.04.2012	Трефілов В.М.	04-01
	374	Міський конкурс декоративно-ужиткового	10.04.2012	Трефілов В.М.	04-01
	 мистецтва "Усі ми діти твої, Україно". 
	Конкурс "Великодня радість" 
	(писанкарство)
	375	Міський конкурс технічної творчості та 	19.04.2012	Холодняк К.А.	04-01
	огляд на кращу постановку роботи гуртків
	 технічної творчості й декоративно-
	ужиткового мистецтва
	376	Конкурс екологічних плакатів "Я і природа"	23.04.2012	Бєльська В.В.	04-01
	377	Фотоконкурс "Екологія рідного міста"	24.04.2012	Бєльська В.В.	04-01
	378	Річниця Чорнобильської трагедії	26.04.2012	Процько І.В.	03-07
	379	Заходи до Дня Перемоги	03.05.2012	Процько І.В.	03-07
	(за окремим графіком)
	380	Обласні змагання з авіамодельного спорту 	12.05.2012	Холодняк К.А.	04-01
	(кордові моделі) (12-13 травня 2012)
	381	Екологічний марафон "Мій рідний край, моя	15.05.2012	Бєльська В.В.	04-01
	 земля" (з 02.04.2012 по 15.05.2012)
	
          9	 Питання для розгляду виконкомом міської ради 
	382	Про затвердження мережі навчальних 	02.09.2011	Олексієнко С.О.	01-06
	закладів на новий навчальний рік.
	10	Питання, які будуть розглядатись на апаратних нарадах управління 
	383	Про готовність матеріалів по 	15.08.2011	Друженко І.А.	01-11
	нагородженню педагогічних працівників на 
	серпневій учительській конференції.
	384	Про стан готовності закладів освіти до 	29.08.2011	Лобода В.С.	01-11
	нового навчального року.
	385	Про стан забезпечення закладів освіти 	05.09.2011	Друженко І.А.	01-11
	педагогічними кадрами.
	386	Про організацію та проведення рейду 	05.09.2011	Дем'яненко В.І.	01-11
	"Увага! Діти на дорозі!".
	387	Про підсумки проведення рейду "Урок".	19.09.2011	Соколюк О.І.	01-11
	388	Про стан прибуття молодих спеціалістів в 	19.09.2011	Друженко І.А.	01-11
	заклади освіти.
	389	Про стан організації стажування молодих 	03.10.2011	Друженко І.А.	01-11
	спеціалістів.
	390	Про стан забезпеченості підручниками 	10.10.2011	Кутько В.В.	01-11
	учнів міста у 2011-2012 н.р.
	391	Про стан особистого прийому громадян 	10.10.2011	Одерій Т.А.	01-11
	працівниками управління освіти у ІІІ 
	кварталі 2011 року.
	392	Про підсумки огляду ЗНЗ щодо дотримання	07.11.2011	Лобода В.С.	01-11
	 Державних санітарних правил і норм 
	влаштування, утримання ЗНЗ та організації 
	навчально-виховного процесу.
	393	Про результати контролю діяльності 	07.11.2011	Сирота Л.В.	01-11
	психологічних служб ЗОШ №№ 13, 18, 22 
	відповідно до Положення про психологічну 
	службу системи освіти України, 
	затвердженого наказом Міністерства освіти
	 України від 03.05.1999 р. № 127 .
	394	Про стан обліку дітей дошкільного віку та 	14.11.2011	Баранник Т.Г.	01-11
	виконання комплексного плану заходів 
	щодо підготовки дітей старшого 
	дошкільного віку до навчання в школі.
	395	Про результати організації роботи з дітьми	28.11.2011	Кошляк А.Ю.	01-11
	 на уроках фізкультури, які за станом 
	здоров’я віднесені до спеціальної медичної 
	групи ЗНЗ №3,6,10,29.
	396	Про результати перевірки ведення 	28.11.2011	Одерій Т.А.	01-11
	журналу обліку звернень і заяв громадян в 
	ЗНЗ №№2,4,10,14,25, ДНЗ №№12,18,26,34,41.
	397	Про результати проведення декади 	12.12.2011	Процько І.В.	01-11
	правової культури та пропаганди 
	правових знань.
	398	Про результати проведення ІІ (міського) 	26.12.2011	Никифоренко О.М.	01-11
	етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
	 з базових дисциплін.
	399	Про підсумки проведення І (міського) туру 	10.01.2012	Никифоренко О.М.	01-11
	Всеукраїнського конкурсу
	 "Учитель року-2012".
	400	Про стан особистого прийому громадян 	16.01.2012	Одерій Т.А.	01-11
	працівниками управління освіти у ІУ 
	кварталі 2011 року.
	401	Про підсумки атестаційної експертизи 	23.01.2012	Соколюк О.І.	01-11
	освітньої діяльності ЗОШ №7.
	402	Про результати  вивчення системи 	23.01.2012	Одерій Т.А.	01-11
	планування, управління та стану 
	внутрішнього контролю за діяльністю 
	навчального закладу в ЗНЗ №19,26,27,31.
	403	Про результати вивчення  роботи  	06.02.2012	Сирота Л.В.	01-11
	адміністрації ЗНЗ по створенню 
	сприятливого психологічного мікроклімату 
	в колективі, формуванню позитивного 
	іміджу школи в ЗНЗ №№14, 17, 20, 22, 23, 26.
	404	Про виконання Закону України «Про 	06.02.2012	Баранник Т.Г.	01-11
	дошкільну освіту» та функціонування ДНЗ 
	міста у 2011 році.
	405	Про потребу в кадрах на 2012-2013 н.р.	06.02.2012	Друженко І.А.	01-11
	406	Про результати вивчення стану 	20.02.2012	Левітіна Е.Ю.	01-11
	викладання історії та правознавства в 
	ліцеї № 11, ЗОШ № 2, 9, 13, 17, 26.
	407	Про результати вивчення  стану 	20.02.2012	Бордюг Л.В.	01-11
	викладання української мови і літератури в 
	ліцеї № 4, ЗОШ №№ 14,22,29.
	408	Про стан ведення ділової документації  в  	05.03.2012	Одерій Т.А.	01-11
	ЗНЗ №№1,5,13,22,30.
	409	Про результати ведення Книги 	19.03.2012	Дем'яненко В.І.	01-11
	пропущених і заміщених уроків в ЗНЗ міста.
	410	Про підсумки огляду ЗНЗ щодо дотримання	19.03.2012	Лобода В.С.	01-11
	 Державних санітарних правил і норм 
	влаштування, утримання ЗНЗ та організації 
	навчально-виховного процесу.
	411	Про результати контролю стану роботи з 	26.03.2012	Сирота Л.В.	01-11
	організації соціально-педагогічної допомоги 
	учням і сім'ям, які потребують особливої 
	уваги в ЗНЗ №27, ВСШ.
	412	Про результати організації навчально-	26.03.2012	Яковенко А.С.	01-11
	виховного процесу в 1 класі ЗОШ 
	№12,17,18,19,23.
	413	Про стан викладання фізики в ЗОШ 	02.04.2012	Яковлєва Л.Д.	01-11
	№19,20,22,28, ліцеї №30, ВСШ №3.
	414	Про вивчення стану методичної роботи в 	09.04.2012	Никифоренко 	01-11
	ЗОШ №18,24,25, ВЗШ №3.
	415	Про стан особистого прийому громадян 	09.04.2012	Одерій Т.А.	01-11
	працівниками управління освіти у І 
	кварталі 2012 року.
	416	Про результати вивчення  стану 	16.04.2012	Горобченко І.В.	01-11
	викладання художньої культури в колегіумі
	 № 25, ЗОШ №№ 1, 6, 31.
	417	Про результати вивчення  стану 	16.04.2012	Кошляк А.Ю.	01-11
	викладання основ здоров’я у 
	ЗОШ № 1, 2, 12 та СШ № 10.
	418	Про результати вивчення стану 	16.04.2012	Кравчук Т.М.	01-11
	викладання математики в ЗОШ 
	№№1,3,13,24,28, гімназії №6.
	419	Про результати вивчення стану 	23.04.2012	Горбань Т.І.	01-11
	викладання англійської мови в 
	ЗОШ №3,12,18,19.
	
  420 	Про результати вивчення стану 	23.04.2012	Сьомик О.Б.	01-11
	викладання біології колегіуму № 25, 
	ліцею №30, хімії ЗОШ № 19,16 і хімії біології 
	гімназії №6, ЗОШ № 17, 31.
	421	Про роботу міської ПМПК.	30.04.2012	Яременко Н.Г.	01-11
	422	Про результати вивчення  стану 	15.05.2012	Горобченко І.В.	01-11
	викладання образотворчого мистецтва в 
	ліцеї № 4, колегіумі № 25, 
	ЗОШ №№ 1,11,12,14,17,31.
	423	Про результати проведення двомісячника 	21.05.2012	Склярова А.М.	01-11
	чистоти і порядку.
	424	Про результати вивчення  стану 	21.05.2012	Горобченко І.В.	01-11
	викладання російської мови і світової 
	літератури в ліцеї № 4, гімназіях № 5, 6, 
	ЗОШ №№27,29.
	425	Про підсумки стажування молодих 	28.05.2012	Друженко І.А.	01-11
	спеціалістів.
	426	Про стан роботи по попередженню 	09.07.2012	Процько І.В.	01-11
	злочинності та правопорушень серед учнів 
	в закладах освіти міста.
	427	Про стан особистого прийому громадян 	16.07.2012	Одерій Т.А.	01-11
	працівниками управління освіти у ІІ 
	кварталі 2012 року.
	428	Про результати контролю якості 	25.07.2012	Кондратенко Т.В.	01-11
	оформлення та видачі документів 
	про освіту.
	11	Питання, які будуть розглядатись на колегії управління освіти
	429	Про затвердження плану роботи міського 	14.09.2011	Никифоренко О.М.
	науково-методичного центру 
	на 2011-2012 н.р.
	430	Про затвердження  плану  роботи 	14.09.2011	Москалик Г.Ф.
	управління освіти на 2011-2012 н.р..
	431	Про результати роботи навчальних 	14.09.2011	Москалик Г.Ф.
	закладів міста у 2010-2011 н.р.
	432	Про затвердження плану роботи колегії 	14.09.2011	Олексієнко С.О.
	управління освіти на 2011-2012 н.р.
	433	Про виконання міської програми 	23.11.2011	Никифоренко О.М.
	перспективного розвитку "Освіта 
	Кременчука" на 2007-2011 роки 
	(в порядку контролю)
	434	Про реалізацію Програми правової освіти 	23.11.2011	Левітіна Е.Ю.
	населення м. Кременчука на 2011-2015 рр., 
	затвердженої рішенням Кременчуцької 
	міської ради від 27 липня 2010 року, у 
	навчальних закладах міста.
	435	Про стан роботи навчальних закладів по 	23.11.2011	Процько І.В.
	зміцненню моральності в учнівському 
	середовищі та утвердженню здорового 
	способу життя  (в порядку контролю)
	436	Про виконання обласних заходів Концепції 	23.11.2011	Кошляк А.Ю.
	допризовної підготовки та військово- 
	патріотичного виховання молоді на період 
	до 2011 року (в порядку контролю)
	
437   	Про стан травматизму серед учасників НВП	23.11.2011	Дем'яненко В.І.
	та заходи щодо його профілактики на 
	виконання Закону України «Про охорону 
	праці», Положення про порядок 
	розслідування нещасних випадків, що 
	сталися під час НВП в навчальних закладах 
	(в порядку контролю)
	438	Про удосконалення роботи педагогічних 	22.02.2012	Коротка З.Г.
	колективів ДНЗ щодо підвищення 
	професійної компетентності педагогічних 
	працівників у світлі впровадження нової 
	Базової  програми "Я у Світі" 
	(в порядку контролю)
	439	Про роботу міської ПМПК 	22.02.2012	Яременко Н.Г.
	(в порядку контролю)
	440	Про стан роботи навчальних закладів по 	22.02.2012	Сирота Л.В.
	додержанню педагогічними працівниками 
	вимог законодавства щодо забезпечення 
	захисту дітей від будь-яких форм 
	фізичного або психологічного насильства.
	441	Про вивчення системи роботи бібліотек 	25.04.2012	Кутько В.В.
	ЗОШ №14,17,18,19,24,27, колегіуму №25, 
	ліцею №30 відповідно до Положення "Про 
	бібліотеку ЗНЗ"
	442	Про організацію харчування дітей у 	25.04.2012	Склярова А.М.
	дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
	закладах м. Кременчука 
	(у порядку контролю)
	443	Про стан експериментальної роботи у ліцеї	25.04.2012	Никифоренко О.М.
	 №11 та ЗОШ №12 
	(в порядку контролю)




Начальник  управління освіти                                                                           Г.Ф.Москалик

