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2б.08.2020 }ф 0 l/03_1 39 Начшlь нrжам (з авiдув ачам)

управлiнь (вiддiлiв) освiти мiських
рад i райдержадмiнiстрафй, ОТГ,
завiдрачам (директорам) цеIrтрiв
прiжтиtlноi шсихологii i соцiшlьноi
роботи, методистам управлiнъ
(вiддiлiв) освiти MicbKrot рад i
р айдержадмiнiстр ацiй,
якi вiдповiдають за психологiчну
с.шужбу

Щиректорам закJIадiв фаховоi
передвищоiосвiти, директорам
професiйноi (професifurо-технiчноi)
освiти, директорам спецiальних,
caHaTopHID( загальноосвiтнiх
шкiл-iкгернатiв,
навчztльно-реабiлiтацiйних центрiв,
директору санаторно -оздоровчого
ценгру соцiа.itъноi реабiлiтацii

Про проведешuI оlrлайн-вебiнарiв

для фахiвцiв псlо<ологiчноI служби щодо
прiоритетних напрямiв роботи у 2a20-202l н.р.

З метою реа_lliзацiТ cTaTTi 76 Закону УкраТrи кПро ocBiTy>, вiдповйно до
листа ДНУ IМЗО вiд27.а7,2а20 року Nq 22.1/10-1495 <Про прiорIтгетнi напрями

роботи психологiчноi службй системи освiти Ha2020l2021 навчальштй piK>, листа
КЗ ШШl ПС вiд 12.08.2020 року Ns 0t/-03-130 кПро прiоритетнi напрямки

дiяльностi психологiчноТ служби у системi освiти Донеlркоi областi на 2020-Z02|
навчilльний piK: методичнi MaTepiarrи та рекомендацii> та згiдно з trдtlном роботи
на 2020 piK ЩонецькIй обласний навч€lльно-методиtlний центр психологiчноi
служби системи освiти iнформуе, що 02.09.2020 року та 09.09.2020 року
вiдбудугься iнструктивно-методичнi заходи в онлайн режшмi щодо



прiоритетнпх напрямiв роботп та актуальнпх питань органiзац[i дiяльностi
фахiвцiв психологiчноi службш у 2020-2021 навчальному рочi - для завiдувачiв
(директорiв) цеrrгрiв практичноi психологii i соцiальноI роботи, методистiв

управлiнь (вiддiлiв) освiти мiсъкrо< рад i райдержадмiнiстрацiй/ОТГ, якi
вiдповiдають за психологiчну с-тryжбу або координilторiв (за вiдсутнiстю
методиста психологiчноi служби MicTa, району, ОТГ), практиLIних псIжологiв та
соцiа-пьнrо< педагогiв закладiв фаховоi передвищоi освiти, професiйно
(професiйно-технiчноi) освiти спецiальнrо<, санаторних загальноосвiтнiх шкiл-
irrгернатiв, навчzlльно-реабiлiтацifuiих цеrrгрiв, санаторно-оздоровчого цеЕгру
соцiшlьноi реабiлiтацii.

В рамках заходiв планусться висвiтлення наступних питань:

02.09.2020 року:
1. кУдосконаленнrI роботи в закJIадILх освiти щодо профiлактики бездоглядностi та
безпритульностi, правопорушень, булiнгу (цькуваr**о) серед yrHiB та ytHiBcbKoi

молодi в 2020-2021 навча-тrьному роцi).
2. кПсюсолого-педагогiчний супровiд дiтей з особливими освiтнiми потребами.

Прiорlа,гетнi аспекти дiяльностi фахiвцiв психологiчноi служби у 2020-202|
навч€Lпьному роцi>.

09.09.2020 року:
1. <Стратегiя профiлактжи суТцида-гrьноi поведiнки у дiяльноотi фахiвфв
псLD(ологiчноТ служби>.

2. кСтворення безпечного освiтrrъого середовища шuIяхом впровадженЕя

Шкiльних служб порозумiнtul)).

Реестрачiя учасншсiв: 12:50 - 13:00

Початок роботи о 13:00

Час проведення зitходу: l3:00 - l4:00

Враховуючи aKTytlJIbHicTb тематики, цросимо керiвникiв сприяти ylacTi у
нарадilх фахiвцiв вищез чlзначеноi категор iT.

При вiдсугностi у вiддiлi освiти спецiа-тliста вiдповiдноТ категорii з€tлу{ити

iншого фахiвця вiддiлу для отриманнrI iнформацii щодо органiзшlii налехсrого

психологiчного, соцiаьно-педагогiчного супроводу учасникiв освiтнього процесу

у 2020-2021 навчальному

м"Ф

З повагою, в.о. дире Н. В. Лугiнеrъ


