ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти
Верхньодніпровської
райдержадміністрації
Н.Ф. ХОДОС
ПЛАН
роботи відділу освіти та районного методичного кабінету
на березень 2018р.
Дата,
Місце
Відповідальні
час
проведення

№ ЗАХОДИ
п
п
І. КОЛЕГІЇ, НАРАДИ,
ЗАСІДАННЯ,СЕМІНАРИ:
1. Нарада керівників закладів
27.03.2018
9-00
загальної середньої та дошкільної
освіти:
-Про ключові завдання розвитку
галузі освіти на 2018 рік у форматі
Закону України «Про освіту» та
концепції «Нова українська школа».
- Про створення умов для реалізації
завдань Державного стандарту
базової і повної загальної середньої
освіти в частині «Географічний
компонент».
- Про організацію закінчення 20172018 навчального року та проведення
державної підсумкової атестації учнів
закладів загальної середньої освіти
району.
- Про інформаційно-методичний
супровід підготовки та організації
оздоровлення і літнього відпочинку
учнів району”
2. Нарада керівників закладів
30.03.18 р.
дошкільної освіти: Методологічні
9-00
основи формування цінніснозмістовної сфери дітей дошкільного
віку в контексті реформи Нової
української школи.
3. Інтернет - нарада заступників
01.03.18р.
9-00
директорів з навчально-виховної
роботи.
4. Інтернет - нарада заступників
22.03.18р.
9-00
директорів з навчально-виховної
роботи.
5. Засідання школи молодого вчителя
16.03.18р.
: Тренінг “Пошук власного ресурсу та
9-00
стрессостійкість”
ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ
УПРАВЛІНСЬКОГО ДОСВІДУ
2. Тренінг для заступників директорів з
21.03.18р.
1

Зала відділу освіти

Ходос Н.Ф.
Голтвянська Н.М.

Захарук-Чайченко
М.А.

Привалова Л.І.

Коваль І.Г.

Зала відділу освіти

Желонкіна Л.І.

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

На базі

Коваль І.Г.
Крапівіна С.В.

Карлаш Л.Б.

виховної роботи “Технології профілактики булінгу в учнівському середовищі”
С/П заступників директорів з
навчально-виховної роботи
“Підготовка вчителів для роботи в
умовах Нової української школи”

3.

9-00
29.03.18р.
9-00

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДОСВІДУ:
С/П музичних керівників закладів дошкільної
20.03.18.р.
освіти “Організація індивідуальної
педагогічної підтримки обдарованої дитини:
розвиток здатності до самореалізації”
ІІ очна сесія вчителів початкових
27-29.03.
класів, які навчатимуть учнів 1-го
18р.
класу у 2018-2019 н.р.
С/П вихователів старших груп
28.03.18р.
“Розвиток логіко - математичних
9-00
компетентностей дошкільників за методикою
Л.І.Зайцевої”
С/П вихователів середніх груп
29.03.18р.
“Формування логіко - математичних
9-00
компетентностей дошкільників за методикою
Л.І.Зайцевої”
ІІ. ВИВЧЕННЯ СПРАВ НА
МІСЦЯХ:
- Про створення умов для реалізації
Протягом
завдань Державного стандарту
місяця
базової і повної загальної середньої
освіти в частині «Географічний
компонент».
ІV ЗВІТИ, ПІДГОТУВАТИ:

1.

2

3

4

КЗ
Єрохіна Л.Д.
“Верхньодніпровська
СЗШ №5 І-ІІІ ст.”
На базі КЗ
Цимбаліст К.В.
“Пушкарівська СЗШ І- Наумук Н.В.
ІІІ ст.”

На базі
Дніпровського КДНЗ
№1 “Струмочок”

Желонкіна Л.І.
Андрієнко Н.Б.

На базі КЗ
Цимбаліст К.В.
“Верхньодніпровська
СЗШ№5 І-ІІІ ст.”
На базі
Желонкіна Л.І.
Верхньодніпровського Потєряйко В.Г.
КДНЗ №1 “Чайка”
На базі
Желонкіна Л.І.
Верхньодніпровського Потєряйко В.Г.
КДНЗ №1 “Чайка”

Захарук-Чайченко
М.А.

.

Звіти:

Про стан травматизму серед
вихованців закладів дошкільної
освіти

31.03.18р.

Усі заклади дошкільної
освіти

Желонкіна Л.І.

До 02.03.
2018р.

Навчальні заклади
згідно координаційної
таблиці

до 06.03.18р

Усі навчальні заклади,
де є дана категорія

до15.03.18р.

Усі заклади дошкільної Желонкіна Л.І.
освіти

Підготувати:

Матеріали на районний (заочний)
етап Всеукраїнського конкурсу
колективів екологічної просвіти
“Земля - наш спільний дім”
- Замовлення на документи про
освіту випускникам 2018 року
(екстернат).
-Заявку на участь у роботі обласної
науково-практичної конференції
конференції «Формування цінніснозмістовної сфери дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку»
Звіти, підготувати (спільний
доступ)
Про учителів, які будуть викладати
фізичну культуру в перших класах у
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До 02.03.2018р. Усі заклади загальної
середньої освіти

Карлаш Л.Б.
Ядерна Ю.В.
Привалова Л.І.

Марковська Т.В.

2018-2019 навчальному році.
Про самоосвітню діяльність вчителів
фізики
Функціонування кабінету фізики
Наповнення бази даних фото учнів претендентів на нагородження на
святі “Травневий зорепад”
Функціонування кабінету географії

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
До 13.03.
2018р.
До 15.03.
2018р.

Заявки на участь у районному етапі
огляду - конкурсу дитячої художньої
творчості “Моє Придніпров’я”
Про виконання плану заходів щодо
До 25.03.
реалізації правопросвітницького
2018р.
проекту “Я маю право!”
Про відзначення 80-річчя від дня
До 23.03.
народження В’ячеслава Чорновола
2018 р.
Про проходження онлайн курсу
До 26.03.
«Вчимося жити разом»
2018р.
VІ ОРГАНІЗАЦІЙНО - МАСОВІ
ЗАХОДИ:
Чемпіонат України з греко - римської 04-06.03.2018р
боротьби серед юніорів (2001 р.н. та
старші)
Зональна
першість
області
з 06.03.2018р.
волейболу серед юнаків 2004 р.н. та м. П’ятихатки
молодші
Інформаційно-виховні заходи до дня
06-07.03.
народження Тараса Григоровича
18р.
Шевченка
Всеукраїнська українознавча гра До 08.03.18р.
“СОНЯШНИК”
Регіональний чемпіонат України з 12-14.03.18р.
греко - римської боротьби серед
юнаків (2003-2005 р.н.)
Міжнародний математичний конкурс
15.03.18р.
“КЕНГУРУ”
Відбіркова першість району
з
баскетболу серед команд ІІ групи
закладів освіти
Чемпіонат області з баскетболу серед
юнаків (2001-2002 р.н.)
Чемпіонат України з греко - римської
боротьби серед молоді (2001 р.н. і
ст.)
Фінальна
першість
району
з
баскетболу серед команд юнаків та
дівчат закладів освіти
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15.03.18р.
о 10-00 год.
16-17.03.18

Усі навчальні заклади

Цимбаліст К.В.

Усі навчальні заклади

Цимбаліст К.В.

Усі навчальні заклади, Захарук-Чайченко
де є дана категорія
М.А.
Усі навчальні заклади

Захарук-Чайченко
М.А.
Усі заклади загальної Карлаш Л.Б.
середньої та
позашкільної освіти
Усі заклади загальної Дідик В.І.
середньої освіти
Усі заклади загальної Дідик В.І.
середньої освіти
Усі заклади загальної Марковська Т.В.
середньої освіти

м. Кривий Ріг

Сулима Ю.М.

КЗ “Першотравенська
СЗШ І-ІІ ст.”

Марковська Т.В.
Піцик І.А.

Усі заклади загальної
середньої освіти

Захарук-Чайченко
М.А.

Згідно поданих заявок

Захарук-Чайченко
М.А.

м. Кам’янське

Сулима Ю.М.

Учні 2-11 класів
згідно поданих заявок

Цимбаліст К.В.
шкільні
координатори
конкурсу
На
базі
КЗ Марковська Т.В.
“Верхньодніпровська
Сулима Ю.М.
ДЮСШ”
Сулима Ю.М.
м. Кривий Ріг

20-22.03.18

м. Харків

24.03.18р.
о 10-00 год.

Команди - фіналісти.
На базі КЗ
“Верхньодніпровська
ДЮСШ”, КЗ
“Верхньодніпровська
СЗШ №5 І-ІІІ ст.”

Сулима Ю.М.

Марковська Т.В.
Сулима Ю.М.
Аністратенко Н.С.

Інформаційно-виховні заходи до
Всесвітнього дня поезії
ІV Всеукраїнський конкус фахової
майстерності вчителів природничих
предметів (фізики, хімії, біології,
географії, природознавства, екології,
основ здоров’я та початкових класів)
“Геліантус-учитель”-2018. Правила
проведення конкурсу на сайті
helianthus.com.ua
у
розділі
“Геліантус-учитель”.
Районний етап огляду - конкурсу
дитячої художньої творчості “Моє
Придніпров’я”
Чемпіонат України з кікбоксінгу за
версією WAKO
Чемпіонат області серед юнацької
баскетбольної ліги (дівчата 2002-2003
р.н.)
Районний турнір з футзалу пам’яті
Ю.В.Черевка

21.03.18р.
27.03.18р.

Усі заклади загальної
середньої освіти
Усі бажаючі вчителі
закладів загальної
середньої освіти

28.03.18р.

Усі заклади освіти

29.03.-01.04.
2018р.
30-31.03.18р.

м. Бровари

Сулима Ю.М.

м. Тернівка

Сулима Ю.М.

31.03.18р. на
базі
КЗ
“Верхньодніп
ровська
ДЮСШ”
Районний (весняний) етап обласного
Протягом
конкурсу “Школа - мій рідний дім”
місяця
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Збірні команди
закладів освіти

Усі заклади загальної
середньої освіти

Захарук-Чайченко
М.А.
Привалова Л.І.

Карлаш Л.Б.
Мелащенко І.Г.

Марковська Т.В.
Сулима Ю.М.

Карлаш Л.Б.
Ядерна Ю.В.

