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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

КОМУНДЛЬНИЙ ЗДКЛДД (ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛДСНИЙ НДВЧДЛЬНО-
мЕтодичний цЕнтр психологIчноi служБи систЕми освIти>
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21.07.2021 Nq 01/03-1 58 Керiвникам органiв управлiння освiтою
мiських рад, райдержадмiнiстрацiй, ТГ,
вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй,
завiдувачам (директорам) методичних
служб MicT, раЙонiв, ТГ, директорам
(завiдувачам) центрiв практичноТ
психологii i соцiальноi роботи, центрiв
професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв, керiвникам ЗЗСО,ЗДО,
закладiв позашкiльноi освiти

З метою реалiзацii cTaTTi 76 Закону Украiни кПро ocBiTy> iнформусмо та

надсилаемо лист MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд t6.07.2021 J\ъ1/9-3б3

кПро прiоритетнi напрями роботи психологiчноI служби у системi освiти у
202|12022 н. р.>> (що додаеться) за узагаJIьненими аналiтичними даними, що

були наданi обласними навч€lJIьно-методичними центрами психологiчних

служб у системi освiти УкраТни.

Звертаемо УВаЦ, що для органiзацii належного психологiчного,

соцiально-педагогiчного супроводу учасникiв освiтнього процесу у новому

навч€[льному роцi мiсцевим органам управлiння освiтою, керiвникам закладiв

освiти необхiдно вжити заходiв, а саме:

о стовiдсотково забезпечити закJIади освiти практичними

психологами та соцiальними педагогами вiдповiдно до

нормативноi потреби;

о забезпечити фахiвцiв психологiчноi служби закладiв освiти

окремими робочими кабiнетами;
. забезпечити комп'ютерною технiкою фахiвцiв психологiчнот

служби, створити належнi матерiальнi та технiчнi умови для

ефективноi реалiзацii прiоритетних напрямiв роботи;
. забезпечити iнформачiйно-комунiкацiйними технологiями,

пiдключенням до мережi IHTepHeT;



запровадити на сайтi закладу освiти сторiнки <<Кабiнет

психолога/соцiального педагога>>;

о сприяти участi фахiвцiв психологiчноi служби закладiв освiти У

заходах для пiдвищення фаховоi компетентностi.

Нагадусмо керiвникам та просимо взяти до уваги, що при затвердженнi

планiв роботи фахiвцiв психологiчноi служби закладiв освiти, у .Щонецькiй

областi департаментом освiти i науки додА рекомендовано планування

органiзацiйно-методичноi роботи (8 годин в'день) - на середу. У зв'язку з цим

проведення бiльшостi обласних заходiв та консультацiй для фахiвцiв
психологiчноi служби в поточному навч€rльному роц1 плану€ться, як l ранlШе,

саме на середу (лист кз днмц пс вiд 18.06.2019 J\ъ01/0з-|22).

Просимо керiвникiв врахувати вищез€вначену iнформацiю при

плануваннi роботи фахiвцiв психологiчноi служби Ha2021-2022 навчаJIьний piK.

З повагою, в.о. директора ольга СкИБА
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