
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту освіти і 
науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації

О.Фасоля
«15» грудня   2015  року

ПЛАН РОБОТИ
засідань колегії Департаменту освіти і науки

Хмельницької обласної державної адміністрації
на 2016 рік

Питання для розгляду Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Строк  подання
документів

Про  національно-патріотичне
виховання  учнівської  та
студентської  молоді  в  навчальних
закладах

березень Харчук А.М.
Фіярська С.І.

до
10.03.2016 року

Про створення умов у дошкільних
навчальних  закладах  для  надання
якісної дошкільної освіти

березень Блажиєвська В.М.
Гаркавенко Т.В.

до
10.03.2016 року

Про  стан  реалізації  змісту
державного  стандарту  початкової
загальної освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах області

березень Берека В.Є. до
10.03.2016 року

Про хід  реалізації  Закону України
«Про  наукову  і  наукову-технічну
діяльність» в області

червень Харчук А.М.
Фіярська С.І.

до
10.06.2016 року

Про  стан  роботи  з  обдарованою
учнівською  молоддю  у
загальноосвітніх  навчальних
закладах області

червень Блажиєвська В.М.
Луценко В.В.
Берека В.Є.
Гончарук Г.М.

до
10.06.2016 року

Про стан протипожежного захисту
навчальних закладів області

червень Синчук В.В. до
10.06.2016 року

Про  підсумки  організації
навчально-виховного  процесу  у
2015/2016  навчальному  році  та
завдання  на  новий  2016/2017
навчальний рік

серпень Блажиєвська В.М.
спеціалісти

до
10.08.2016 року

Про  підсумки  зовнішнього
незалежного  оцінювання  у  2016
році

листопад Блажиєвська В.М.
Берека В.Є.

до
10.11.2016 року

Про  підсумки  проведення
оздоровчої кампанії “Літо-2016”

листопад Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

до
10.11.2016 року

Про роботу з питань  профілактики
попередження  побутового
травматизму серед дітей

листопад Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

до
10.11.2016 року

Про  стан  забезпечення підвозу
учнів  та  педагогічних працівників
до навчальних закладів.

листопад Синчук В.В.
Гаврилюк Г.І.

до
10.11.2016 року



Про  роботу  Хмельницького
обласного  центру  туризму  і
краєзнавства учнівської молоді

листопад Колесник Н.В.
Фіярська С.І.

до
10.11.2016 року

Про  створення  умов  для  освіти
дітей  з  особливими  потребами  у
навчальних закладах області

листопад Блажиєвська В.М.
Гаркавенко Т.В.
Марисюк А.А.

до
10.11.2016 року

Про  стан  реалізації  Стратегії
національно-патріотичного
виховання  дітей  та  молоді,
затвердженої  Указом  Президента
України від 13.10.2015 № 589/2015

грудень Берека В.Є.
Фіярська С.І.

до
10.12.2016 року

Про  роботу  із  зверненнями
громадян

грудень Рябчук О.В.
Блажкова Н.В.

до
10.12.2016 року

Про  стан   забезпечення  умов  для
навчання молодших спеціалістів  у
вищих професійних училищах

грудень Харчук А.М.
Фіярська С.І.

до
10.12.2016 року

Секретар колегії                                                                                                                О.Рябчук


