


освіти і науки 

України на 

2021 – 2025 р. 

 

ІІ. Створення умов для реалізації 

прав та обов’язків учасників 

освітнього процесу 

  15.03.2022 

14.00 

Zoom-

конференція 

(онлайн 

формат) 

Протокол від 

15.03.22 №__ 

Наказ від 

________№ 

 1. Трансформація освітньої 

мережі  Зміївської міської 

ради  

 

Алексєєва Ю.В. Дорожня карта    

 2. Створення освітнього 

середовища вільного від 

будь яких форм 

насильства та 

дискримінації 

Алексєєва Ю.В. Аналітичні 

матеріали 

   

 3. Організація 

безперервного 

системного процесу 

професійного розвитку 

педпрацівників у 

закладах освіти  

Алексєєва Ю.В. 

Пархоменко 

С.С. 

Аналітичні 

матеріали 

   

ІІІ.  Практична реалізація концепції 

Нової української школи 

(розширене засідання) 

  15.06.2022 

14.00 

Zoom-

конференція 

(онлайн 

формат) 

Протокол від 

15.06.22 №__ 

Наказ від 

________№ 

 1. Аналіз досягнення 

здобувачами освіти 

обов’язкових результатів 

Алексєєва Ю.В. Аналітична 

довідка  

   



навчання визначених 

Державним стандартом 

початкової освіти  

 2. Створення умов для 

реалізації Державного 

стандарту базової 

середньої освіти 2021 – 

2022 н.р. 

Алексєєва Ю.В. Аналітичні 

матеріали 

   

 3. Основні завдання щодо 

підготовки закладів 

освіти до нового 

навчального року 

Алексєєва Ю.В. 

Пилипенко В.Г. 

Зразки 

документації на 

початок 

навчального 

року 

   

 4. Аналітичний підсумковий 

огляд стану виконання 

наказу МОНУ від 

04.10.2021 №1063 «Про 

проведення у 2021/2022 

навчальному році 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)» 

Алексєєва Ю.В. Інформаційні 

матеріали 

   

ІV. Створення 

конкурентоспроможного  

освітнього середовища в 

умовах сучасних тенденцій 

розвитку освіти 

  15.10.2022 

14.00 

Zoom-

конференція 

(онлайн 

формат) 

Протокол від 

15.10.22 №__ 

Наказ від 

________№ 

 1. Аналіз кадрового 

забезпечення для 

Алексєєва Ю.В. 

Сергієнко Н.М. 

Аналітичні 

матеріали за 

   



розвитку закладів освіти статистичними 

звітами 

 2. Облік дітей дошкільного 

та шкільного віку з метою 

забезпечення права на 

здобуття освіти  

Алексєєва Ю.В. 

Пилипенко 

М.В. 

Інформаційні 

матеріали 

Статистичні 

звіти 

   

 3. Інформаційна взаємодія 

та соціально-культурна 

комунікація учасників 

освітнього процесу 

Алексєєва Ю.В. 

Смушкова Т.В. 

Інформаційні 

матеріали 

   

 4. Формування 

інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до навчання 

освітнього простору 

Соляник І.С. 

Видріна-

Цимбаліста 

Н.С. 

Інформаційні 

матеріали 

   

V. Підсумково-аналітична 

діяльність Координаційної ради 

(спільне засідання з президією 

міської організації профспілки) 

  24.12.2022 

14.00 

Zoom-

конференція 

(онлайн 

формат) 

Протокол від 

25.12.22 №__ 

Наказ від 

________№ 

 1. Забезпечення здорових, 

безпечних та комфортних 

умов навчання та праці 

Алексєєва Ю.В. 

Макарова О.В. 

Аналітичні 

матеріали 

   

 2. Про підсумки виконання 

Комплексної програми 

розвитку освітянської 

галузі Зміївської міської 

ради на 2021 – 2023 роки 

Алексєєва Ю.В. Комплексна 

програма 

розвитку 

освітянської 

галузі 

Зміївської 

міської ради 

   

 3. Про виконання планів Алексєєва Ю.В. Плани роботи    



роботи відділу освіти та 

КУ «Зміївський ЦПРПП» 

у 2022 році та 

погодження планів 

роботи на 2023 рік 

Пархоменко 

С.С. 

відділу освіти 

та КУ 

«Зміївський 

ЦПРПП» на 

2022 рік  

Проєкти планів 

роботи на 2023 

рік 
 


