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03.09.2020 Ng 01/0З-l 48 .Щиректорам закJIадiв фаховоi передвшlдоi
освiти, директорам професiйноi
(професiйно-технiчноi) освiти,
директорапt спецiшrьнI,Dq caнaToplil{x
загальноосвiтнiх шкiл-iшгернатiв,
нilвчzlльно-реабiлiтацiйrпж центрiв,
директору санt}торно_оздоровчого ценгру
соцiальноТ реабiлiтаrii

На виконання наказу МОН Украiни вiд 22.05.2018 року }lb 509 <Про
ЗаТВерДження Положення про психологiчну службу у системi освiти Украiни>,
листа МОН Украiни вiд24.0"| ,2019 року Ns|l9-4'l7 <Про типову документаIцю
працiвrшпсiв псtоiологiчноi служби у системи освiти Украilп.ш, листа ДНУ
IМЗО ьiд 27.07.2020 року J\b22.1110-1495 кПро прiоритетнi напрями роботи
психологiчноi служби у системi освiти Ha2020l2021 н. р.>, вiдповiдно до листа
КЗ ДНМЦ ПС вiд 12.08.2019 року JФ01/03-143 <Форма рiчного гшtlну роботи
пр€}ктиtIного психолога та соцiаrrьного педагога), листа КЗ Д{Ш{ ПС вiд
18.08.2020 року NЬ0l/03-1З5 <Цшслограма надаш{я iнформацiйшо-ана_tliтр_тчних

матерiа_гtiв> та згiдно з планом роботи ,Щонечького обласного навч€lльно-
методичного центру псID(ологiчноТ служби системи освiти (даrri - L{еrrгр) на
2а20 piK повiдомля€мо, у зв'язку з епiдемiологiчною ситуацiсю у регiонi -
погодження планiв роботи на 2020-2021 навчальний piK для практиtIних
пСихологiв i соцiа-шьних педагогiв закладiв фаховоТ передвищоI освiти,
пРофесifurоi (шрофесiйно-технiчноi) освiти, спецiальних, санаторних
З€гzlльноосвiтнiх шкiл-irrгернатiв, навчttльно-реабiлiтацiйних цеIrтрiв,
санаторно-оздоровчого центру соцiапьноi реабiлiтацii вiдбудеться в
дисташцiйному режимi.



Електронний варiаrrг плану роботи на 2020-2021 навча-пьний piK
необхiдно надiслати до 11.09.2020 року (вшlючно) на електронну адресу
dпmсрs@ukr.пеt для попереднього перегляду фахiвцями Щентру та
погодженюIм адмiнiстрацiсю Центру.

Потiм надiслати в трьох екземплярах пагlеровий варiаlrг гшану роботи
Ha2020-202l навчальний piK, затверджеrп,rй пiдписом керiвника закJIаду освiти
та печаткою (оригiнал) за адресою: м.Слов'янськ, вул.Батюка, 20 (KiM. 319).

За необхiднiстю погоджеш{rt рiчнlо< планiв роботи може вiдбуватися в
очному режимi за умови дотримilння Bcix протиепiдемiчнlD( заходiв (засоби

iндивiдуального зilхисту, соцiалъна дистанцiя тощо) за попередньою

домовленiстю.

Консультацii щодо lrлануваннrI роботи на 2020-202l навчttлъний piK
можна отримати за телефонами:

} заклади фаховоi передвlаlдоi освiти
Луziнець Наmаля Вiкmорiвна - в.о. duрекmора - (05q IбI 58 30;

реабiлiтацifoli центри, санчIторно-оздоровчlй цекгр соцiа-ilьноi

реабiлiтацii
Скuба Ольzа Юрitвна - меmоduсm - (а5Q 5I9 20 49;

} заклади професiйноi (професifuiо-технiчноi) освiти
Маmушенко Олена Днаmолiiвна - лцеmоduсm - (066) 830 I3 55;

} соцiальнi педагоги зtlкJlадiв освiти обласноi комунtlльноi власностi
Павлiвська lpuHa Мuколаiвна -.плеmоduсm - (050) 232 04 20.

Нагадуемо, що з нормативно-правовими документами та матерiа.пами
обласних устilновчих iнструктивно-методиrIнID( нарад щодо прiоритетних
напрямiв роботи та актучlльних IIитzlнъ органiзщiТ дiяльностi фахiвцiв
псtD(ологiчноi служби на перiод 2020-2021 навча_пьного року можна
ознайомrтгися на офiцiйному сайтi Щентру https://dnmcps.com.ua/

З повагою, в.о. директора Н. В. Лугiнещ
$я*ч
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