

Циклограма діяльності керівника дошкільного навчального закладу на лютий

Зміст роботи
Підстава
Ознайомити працівників навчального закладу з графіком відпусток
·	Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР
·	Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455
Підготувати характеристики діяльності у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються
·	Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930
За потреби підготувати листи-клопотання до відповідного органу управління освітою щодо нагородження педагогічних працівників
·	Закон України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 № 1549-III
·	Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затверджений Указом Президента України від 19.02.2003 № 138/2003
·	Положення про Державну премію України в галузі освіти, затверджене Указом Президента України від 30.09.2010 № 929/2010
·	Указ Президента України «Про відомчі заохочувальні відзнаки» від 30.05.2012 № 365/2012
·	Постанова Кабінету Міністрів України «Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України» від 20.08.2008 № 728
Спланувати та організувати проведення заходів у навчальному закладі до Дня соціальної справедливості
·	Указ Президента України «Про день соціальної справедливості» від 04.11.2011 № 1021/2011
Проконтролювати встановлення розміру плати за харчування дітей відповідно до подання дошкільного навчального закладу
·	Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667
Ознайомити працівників дошкільного навчального закладу з порядком прийому дітей до дошкільного навчального закладу
·	Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305
·	Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25.05.2011 № 1/9-389
Підготувати наказ про стан харчування дітей за рік
·	Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059
·	Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06. 2005 № 242/329
·	Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 23.05.2012 № 1/9-396
Вивчити стан роботи з питань, визначених річним планом роботи навчального закладу
·	Річний план роботи навчального закладу
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