“Затверджено”
Начальник відділу освіти
Верхньодніпровської
райдержадміністрації
Н.Ф. ХОДОС

№

ПЛАН
роботи відділу освіти та районного методичного кабінету
на квітень 2017р.
ЗАХОДИ
Дата,
Місце
час
проведення

Відповідальні

п
п
І. КОЛЕГІЇ, НАРАДИ,
ЗАСІДАННЯ, СЕМІНАРИ:
1. Колегія відділу освіти:
- Про виконання навчальними
закладами плану заходів щодо
реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і
молоді.
- Про реалізацію компетентнісного
підходу в навчанні молодших
школярів.
- Про роботу соціальних педагогів
загальноосвітніх навчальних закладів з
пільговими категоріями учнів: дітьми
сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування,
багатодітними та малозабезпеченими
сім’ями.
- Про якість надання освітніх послуг та
рівень навчальних досягнень учнів з
правознавства.
Обласний навчальний тренінг “Від
STEM до STEAM - освіти. Формування
інноваційних навичок учнів через їх
практичну діяльність”
Обласний регіональний
семінарпрактикум для вчителів української
мови і літератури “Формування учня читача
в
епоху
інформаційних
технологій з орієнтацією на ключові
компетентності»
Міжрегіональний семінар з участю
керівників
опорних
шкіл
Дніпропетровської та Миколаївської
областей.
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25.04.17р
9-00

Зала відділу освіти

Ходос Н.Ф.
Карлаш Л.Б.

Цимбаліст К.В.
Коваль І.Г.

Дідик В.І.
04.04.17р
10-00

На базі КЗ
“Верхньодніпровська
СЗШ№2 І-ІІІ ст.”

Карлаш Л.Б.

05.04.17р
9-00

На базі КЗ
“Верхньодніпровська
СЗШ№5 І-ІІІ ст.”

Цимбаліст К.В.
Захарук- Чайченко
М.А.

12.04.17р
12-00

Ганнівський НВК
Дніпровокам’янська
філія
Мишуринрізька філія
Правобережненська
філія

Цимбаліст К.В.
Василюк Т.І.
Довженко І.В.
Косенко Л.М.
Чутро І.В.

06.04.17р.
9-00

Зала відділу освіти

Голтвянська Н.М.

25.04.17р
13-00.

Зала відділу освіти

Цимбаліст К.В.

С/П заступників директорів з виховної 19.04.17р
роботи:
9-00
“Проектні технології у виховній роботі як як
ефективний засіб соціалізації особистості”

КЗ “Верхівцевська
СЗШ №2 І-ІІІ ст.”

Карлаш Л.Б.
Єрохіна Л.Д.

04.04.17р
9-00

Зала відділу освіти

Цимбаліст К.В.
Саннікова М.В.
Черешнюк І.О.

Практикум учителів інформатики
“Формування ключових понять
сучасного програмування Latarus.”

11.04.17р.
9-00

КЗ
“Верхньодніпровська
СЗШ№2 І-ІІІ ст.”

С/П учителів обслуговуючої праці:
“Розвиток інтересу учнів шляхом
впровадження ІКТ на уроках трудового
навчання “
ІНТ/С/П учителів фізичної культури
та Захисту Вітчизни : “ Виховання
патріотичної свідомості та
відродження народних традицій
шляхом використання елементів
народної фізичної культури на уроках
та в позакласній роботі ”.
Практикум творчої групи учителів
математики “Організація освітньої
комунікації засобами платформи
Moodle”

13.04.17р
9-00

КЗ “Пушкарівська СЗШ
І-ІІІст. ”

Цимбаліст К.В.
Лихолат І.В.
Крижановський
С.М.
Дідик В.І.
Бідюк О.І.

14.04.17р
9-00.

На базі КЗ
“Верхньодніпровська
СЗШ№5 І-ІІІ ст.”

Марковська Т.В.
Кулікова Т.М.
Перепєчин С.С

18.04.17р.
9-00

На базі КЗ
“Верхньодніпровська
СЗШ№2 І-ІІІ ст.”

20.04.17р
9-00

КЗ “Пушкарівська
СЗШ І-ІІІ ст.”

Цимбаліст К.В.
Кузнєцов Р.А.
Молдован Т.М.
Карасьова Л.А.
Єременко О.П.
Аркатова С.В.
Корж О.А.
Токарська С.В.
Скворцова Л.В.
Мелешко Т.М.
Привалова Л.І.
Лебідь Т.І.

2. Підсумкове засідання атестаційної
комісії відділу освіти
Засідання методичної ради
районного методичного кабінету
І, ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ
УПРАВЛІНСЬКОГО ДОСВІДУ

І, ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДОСВІДУ
МАЙСТЕР-КЛАС учителів
початкових класів: “Застосування
медіатехнологій у початковій школі”

ШПМ учителів хімії: “Впровадження
інноваційних технологій як найбільш
ефективний засіб соціалізації
особистості на уроках хімії”.
ІНТ/С/П учителів зарубіжної
літератури, російської мови та етики:
“Формування духовних цінностей та
соціальних компетентностей
особистості засобами мистецтва слова”
С/П учителів географії,економіки та
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21.04.17р КЗ “Новомиколаївська Захарук9-00
СЗШ №1 І-ІІІст.”
Чайченко М.А.,
Карлаш Л.Б.
Наумук Н.В.
Ящук Е.Ю.
26.04.17р
КЗ “Боровківська
Захарук-

природознавства:“Оптимізація форм і
9-00
методів організації освітнього процесу
під час формування географічних понять
і картографічної грамотності з
урахуванням пізнавальних можливостей
учнів”
С/П учителів фізики “Застосування
27.04.17
хмарних сервісів у навчанні фізики”
9-00
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Чайченко М.А.
Орлова М.С.

На базі КЗ
“Верхньодніпровська
СШ№1 І-ІІІст.”
КЗ “Верхівцевський
НВК”

Цимбаліст К.В.
Соболь О.М.
Темченко О.С.
Дідик В.І.
Крайнік О.В.

С/П учителів історії та правознавства
28.04.17р
“Формування дослідницьких
9-00
компетентностей учнів
на уроках історії та в позакласній роботі
як пріоритетна складова соціалізації
особистості”.
ІІ.
ВИВЧЕННЯ
СПРАВ
НА
МІСЦЯХ:
Тематичний контроль:
- Про виконання навчальними
протягом
Згідно плану
Карлаш Л.Б.
закладами плану заходів щодо
місяця
контролю
реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і
молоді.
- Про реалізацію компетентнісного
протягом
КЗ “Боровківська
Цимбаліст К.В.
підходу в навчанні молодших
місяця
СЗШ І-ІІІ ст.”
школярів.
КЗ “Водянська СЗШ ІІІІ ст.”
Мишуринрізька філія
КЗ “Першотравенська
СЗШ І-ІІ ст.”
Правобережненська
філія
- Про роботу соціальних педагогів
протягом
Згідно плану
Коваль І.Г.
загальноосвітніх навчальних закладів з
місяця
контролю
пільговими категоріями учнів:дітьми
сиротами та дітьми позбавленими
батьківського піклування
багатодітними та малозабезпеченими
сім’ями.
- Про якість надання освітніх послуг та протягом
Згідно плану
Дідик В.І.
рівень навчальних досягнень учнів з
місяця
контролю
правознавства.
Згідно плану
Дідик В.І.
Районний моніторинг якості освітніх протягом
місяця
контролю
Крайнік О.В.
послуг та рівня навчальних
досягнень учнів:
● правознавства
ІV ЗВІТИ, ПІДГОТУВАТИ:
Звіти РМК (спільний доступ)
заявка на участь у Обласному
регіональному семінарі-практикумі
для вчителів української мови і

3

СЗШ І-ІІІ ст.”

до
Усі навчальні заклади
02.04.17р

Цимбаліст К.В.
Захарук-Чайченко
М.А.

літератури
цифровий звіт про атестацію
педпрацівників у 2017 році
інформація про дітей із сімей
внутрішньо переміщених осіб
(оновлена)
про результати вибору електронних
версій оригінал-макетів підручників 9
класу для Репозитарія
попередній аналіз здобуття загальної
середньої освіти випускниками 9-х
класів 2016-2017 н.р.
попередній аналіз продовження
навчання або працевлаштування
випускників 11-х класів 2016-2017 н.р.
-Перелік предметів за вибором
педагогічної ради ( ДПА 9 клас) для
створення апеляційних комісій.
про проведені заходи з нагоди 31-ї
річниці Чорнобильської трагедії
про учасників ІІ етапу районного
конкурсу “Випускник року-2017”
Підготувати:
Атестаційні листи у 2-х екземплярах на
педпрацівників, які атестуються
Методичні розробки педпрацівників,
які атестуються на присвоєння
педагогічних звань “учительметодист”, “вихователь-методист”,
“керівник-гуртка-методист”,
“практичний психолог-методист”
Копії протоколів підсумкових засідань
атестаційних комісій
Клопотання про нагородження
педпрацівників за наслідками атестації
2017 року грамотами відділу освіти та
департаменту освіти (окремо)
Клопотання про нагородження за
наслідками навчального року
(+ характеристика)
Заяви про атестацію за відсутності на
підсумковому засіданні атестаційної
комісії ІІ рівня
- Попереднє замовлення документів
про освіту на 2018 рік (за формою
минулого року з підписом і печаткою)
-Результати вибору електронних версій
оригінал-макетів підручників для 9
класу у Репозитарії
- Документи на звільнення
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04.04.17р

Усі навчальні заклади

Голтвянська Н.М

до
05.04.17р

Усі навчальні заклади

Карлаш Л.Б.

до
10.04.17р
.
до
14.04.17р

Усі навчальні заклади

Дідик В.І.

Усі навчальні заклади

Карлаш Л.Б.

до
14.04.17р

Загальноосвітні
навчальні заклади
І-ІІІ ст.
Усі загальноосвітні
навчальні заклади

Карлаш Л.Б.

до
28.04.17р
до
28.04.17р

Усі навчальні заклади

Карлаш Л.Б.

Загальноосвітні
навчальні заклади
І-ІІІ ст

Карлаш Л.Б.

03.04.17р

Усі навчальні заклади

Голтвянська Н.М.

03.04.17р

Навчальні заклади, де
є дана категорія
педагогів

Голтвянська Н.М.

03.04.17р

Усі навчальні заклади

Голтвянська Н.М.

03.04.17р

Усі навчальні заклади,
де є дана категорія
педагогів

Голтвянська Н.М.

03.04.17р

Усі навчальні заклади

Голтвянська Н.М.

03.04.17р

Усі навчальні заклади

Голтвянська Н.М.

до
05.04.17р

Усі навчальні заклади

Привалова Л.І.

до
14.04.17р
.
до

Усі навчальні заклади

Дідик В.І.

Навчальні заклади, де

Привалова Л.І.

18.04.17р

Голтвянська Н.М.

претендентів на нагородження
медалями від уроків фізичного
виховання.
- Склади державних атестаційних
комісій для погодження (окремо за
кожним освітнім рівнем)
- Матеріали переможців І етапу
районного конкурсу “Учень року 2017”
-Матеріали переможців І етапу
районного конкурсу “Випускник року2017”
VІ ОРГАНІЗАЦІЙНО - МАСОВІ
ЗАХОДИ:
Ліцензування навчальних закладів
району

21.04.17р

є дана категорія учнів

20.04.17р

Усі загальноосвітні
навчальні заклади

до
26.04.17р

Усі навчальні заклади

до
28.04.17р

Загальноосвітні
навчальні заклади
І-ІІІ ст.

Згідно
гафіку
ліцензува
ння

КЗ«Верхньодніпровсь
ка СШ №1 І-ІІІ ст.»,
КЗ«Верхньодніпровсь
ка СЗШ №2 І-ІІІ ст.»,
КЗ«Верхньодніпровсь
ка СЗШ №3 І-ІІІ ст.»,
КЗ«Верхньодніпровсь
ка СЗШ №5 І-ІІІ ст.»,

Привалолва Л.І.
Захарук-Чайченко
М.А.
Карлаш Л.Б.

Привалова Л.І.,
Желонкіна Л.І.,
Керівники
навчальних закладів

Верхньодніпровський
КДНЗ №4 ,
Верхньодніпровський
КДНЗ №8,
Бородаївський КДНЗ

І етап районного конкурсу “Випускник 10.04.року - 2017”
21.04.17р
І етап районного конкурсу “Учень року 10.04.- 2017”
21.04.17р
Зональна першість області з футболу 11.04.17р
на приз клубу “Шкіряний м’яч”-2006
р.н.
Зональна першість області з футболу 13.04.17р
на приз клубу “Шкіряний м’яч”-2004
р.н.
Зональна першість області з фізичної 14.04.17р
підготовки допризовної молоді
Зональна першість області з футболу 20.04.17р
на приз клубу “Шкіряний м’яч”2003р.н.
Інформаційно-просвітницькі та виховні
25заходи
з
нагоди
31-ї
річниці 26.04.17р
Чорнобильської трагедії
Зональна першість області з футболу 27.04.17р
на приз клубу “Шкіряний м’яч”2005р.н.
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Загальноосвітні
навчальні заклади
І-ІІІ ст.
Усі навчальні заклади
КЗ
“Верхньодніпровська
СЗШ №5 І-ІІІ ст.”
м.Верхньодніпровськ
КЗ
“Верхньодніпровська
СШ №1 І-ІІІ ст.”
м.Верхньодніпровськ
КЗ “Верхівцевський
НВК “СЗШ №1-ДНЗ”
м. Кам’янське
КЗ “Дніпровська
СЗБШ І-ІІІ ст.”
м. Верхньодніпровськ
Усі навчальні заклади
КЗ “Верхівцевський
НВК “СЗШ №1-ДНЗ”
м. Верхньодніпровськ

Карлаш Л.Б.
Захарук-Чайченко
М.А.
Марковська Т.В.
Аністратенко Н.С.
.Марковська Т.В.
Роговська О.В.
Марковська Т.В.
Воронцова Л.Ф.
Марковська Т.В.
Ляшенко А.Х.
Карлаш Л.Б.
Марковська Т.В.
Воронцова Л.Ф.

Змагання
на
першість
фестиваль “Козацький гарт”

району-- 28.04.17р

Усі навчальні заклади Марковська Т.В.
на базі КЗ
Забігай В.В.
“Пушкарівська СЗШ ІІІІ ст.”
Згідно поданих заявок Цимбаліст К.В.

Всеукраїнський конкурс “Колосок- 28.04.17р
весняний”
Природоохоронна
операція протягом Усі навчальні заклади
“Первоцвіт-2017”
місяця
Участь у Всеукраїнській акції з протягом Усі навчальні заклади
благоустрою “За чисте довкілля”
місяця
Конференції, круглі столи з питань
співробітництва між Україною та
НАТО
Тематичні уроки, лекції, бесіди,круглі
столи з питань шляхів реалізації
стратегії Європейської інтеграції.
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протягом
місяця

Усі навчальні заклади

Карлаш Л.Б.
Ядерна Ю.В.
Баранова М.О.
Карлаш Л.Б.
Ядерна Ю.В.
Дідик В.І.

протягом
місяця

Усі навчальні заклади

Дідик В.І.

