

Циклограма діяльності керівника дошкільного навчального закладу 
на жовтень

Зміст роботи
Підстава
Подати до атестаційної комісії до 10 жовтня списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації; подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності
·	Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930
Затвердити до 20 жовтня списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії (якщо ви є головою атестаційної комісії)

Ознайомити педагогічних працівників, що атестуються, з графіком проведення атестації під підпис

Провести засідання атестаційної комісії (якщо ви є головою атестаційної комісії)

Вжити заходів щодо підготовки дошкільного навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період
·	Річний план роботи
Організувати Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності населення
·	Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти і науки України, «Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України» від 26.04.2013 № 193/470
Перевірити організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
·	Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329
·	Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227
Підготувати наказ про виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за ІІІ квартал
·	Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227
Перевірити виконання ухвалених управлінських рішень, строк виконання яких закінчується у жовтні
·	Річний план роботи
Організувати тематичне вивчення стану освітнього процесу

Затвердити графік проведення Свята осені та його сценарії в усіх вікових групах

Провести, за потреби, загальні батьківські збори, засідання батьківського комітету
·	Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398
·	Річний план роботи
Перевірити, за потреби, організацію додаткових освітніх послуг
·	Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ
·	Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305
·	Річний план роботи
Провести анкетування батьків дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад з початку нового навчального року, з метою запобігти можливим проблемам
·	Річний план роботи
Перевірити ведення працівниками ділової документації
·	Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242
·	Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059


