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03.09.2020 Ng 0 1/03-147 Нача_ltьtмкам (завiдувачам) управлiнь
(вiддiлiв) освiти мiських рад i
райдержадмiнiстрацiй, ОТГ
Завiдувачам (директорам) цеrrгрiв
црактиtlноi псrоtологii i соцiальноi
роботи, методистам упрilвлiнь (вiддiлiв)
освiти мiських рад райдержадмiнiстрацiй,
якi вiдповiдаrоть за психологiчну службу

На виконання Haкurзy МОН Украiни вц 22.05.2018 року Ns 509 кПро
затвердженнrl Положення про психологiчну службу у системi освiти Украirти>,
листа МОН Украiни вiд24.а7.2019 року Ns1l9-4'77 кПро типову документацiю
працiвникiв психологiчноi служби у системи освiти Украirrи>, листа ШУ
IМЗО вiд 2'|.07.2020 року Ns22.1110-1495 кПро прiоритетнi напрями роботи
психологiчноТ служби у системi освiти Ha2020l202l н. р.>, вiдповiдно до листа
КЗ ЛНМЦ ПС вiд 12.08.2019 року ]ф01/03-142 <Форма рiчного tшану роботи
методистiв з психологiчноi служби та директорiв (завiдувачiв) центрiв,
прilктиtlних психологiв, соцiальних педагогiв>, листа КЗ ДНМЦ ПС вiд
l 8. 0 8. 2020 року JtO l /03 - 1 3 4 кЩиклограма надан}ш iнформацiйно-аншiтртчних
матерiалiв> та згiдно з планом роботи Донецького обласного навчitльно-
методиtIного центру психологiчноi служби системи освiти (далi - I_{eHTp) на
2020 piK повiдомJuIемо, у зв'язку з епiдемiологiчною ситуацiсю у регiонi -
поfоджеЕня планiв роботи на 2а20-2021 навчальпий piK для директорiв
(завiдувачiв) центр.lми практичноi психологiТ i соцiа_lrьноi роботи, методистiв,
якi вiдповiдаrоть за психологiчну службу, методистiв, на яких покладенi
обов'язки щодо координацii роботи психологiчноi служби MicTa, району, ОТГ,
вiдбудуться в дистанцiйному режlлмi.



Електроннlй варiаrrг плzш{у роботи на 2020-2021 навча-llьний piK
необхiдно надiслати до 11.09.2020 року (вк.гlючно) на електронну адресу
dпmсрs@ukr.пеt для попереднього перегляду фа"хiвцями Центру та
погодження адмiнiстрачiею Цеrrтру.

Паперовlй варiаlrг гшану роботи Ha2020-202l навчшlьний piK надiслати
в трьох екземплярах, затверджеrий пiдписом керiвншса та печаткою
(оригiнал) за адресою: м.Слов'янсък, вул. Батюкц 20 (KiM. 319).

За необхiднiстю погодкеш{я рiчних планiв роботи може вiдбратися у
формi спiвбесiд в очному режимi за уil{ови дотрим.lння Bcix протиепiдемiчtrих
заходiв (засоби iндивiдуального зЕlхисту, соцiа-пьна дистанцiя тощо) за

попередшьою домовлен iстю.

Консультацii щодо lrлaнyButнIut роботи на 2020-202l навчальний piK
можна отримати за телефоном:

Луziнець Наmаля BiKmopiBшa - в.о. duрекmора - (050) 16] 58 30.

Консультацii щодо плilнування роботи за вiдповiдrпдми нацрямами

роботи у 2020-202l навча-llьному роцi можна отримати у фахiвцiв Щенгру за

телефонами:

Скuба Ольzа Юрiiвна - ллеmоduсm - (050) 5I9 20 49;

Павлiвська Iрuна Мuколаiвна - меmоduсm - (05q 232 04 20;

Шалtарdiна Днна Волоdtл,tuрiвна - меmоduсm - (095) 81 5 63 91 ;

Маmушенко Олена Анаmолi|вна - лцеmоduсm - (066) 830 13 55.

Нагадуемо, що з нормативно-правовими документами та матерiалами
обласних устчlновчих iнструктивно-мgтодичних нарад щодо прiорlrгетних
напрямiв роботи та акту€rльнlD( IIитань органiзацii дiяльностi фахiвцiв
психологiчноi служби на перiод 2020-2021 навча-ltьного року можна
ознайомитися на офiцiйному сайтi Щентру https://dnmcps.com.ua/

З повагою, в.о. директора Н. В. Лугiнець
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