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ПЛАН РОБОТИ
Петриківського районного методичного кабінету
на травень 2011 року
04.05. –
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05.05. 06.05. 10.05. 11.05. -

12.05. 12.05. 12.05. 12.05. 13.05. 13.05. 16.05. 16.05. 16.05. 20.05.

Організація виховної роботи в пришкільних оздоровчих таборах.
/ЗОШ, Коваленко Л.В., Шозда Т.П./
Проведення конкурсу творчих робіт до Дня української писемності та культури
/ЗОШ, Шозда Т.П./
Єдиний урок Мужності: «У пам’яті народній навіки».
/ЗОШ, Шозда Т.П./
Контрольні підсумкові робота з української мови у 5-8 класах за єдиними
завданнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в ЗОШ району.
/ЗОШ, Коваленко Н.В./
Колегія відділу освіти. Виконання навчального типового Положення про
атестацію педпрацівників України. Діяльність освітніх округів та соціальнопедагогічних комплексів, як основи державно-громадського управління освітою,
та їх роль у вихованні підростаючого покоління.
/Коваленко Н.Д., Морока Т.В., Коваленко Н.В., Шозда Т.П./
Обласний фестиваль шкільних Євроклубів у м.Кривому Розі.
/Сорока М.П., Шозда Т.П./
Підсумкові контрольні роботи з математики у 5-8 класах ЗОШ району за
єдиними завданнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
/ЗОШ, Коваленко Л.В./
Обласні змагання юннатів «Знаю, вмію, дію» 8-10 класи (екологія, зоологія,
дендрологія, лісове господарство, квітникарство) – по 1 дитині із ЗОШ.
/Обласний Екоцентр. Шозда Т.П./
Проведення в ЗНЗ Всесвітнього Дня Землі.
/ЗОШ, Шозда Т.П./
Подача у відділ освіти річного звіту шкільного психолога: звіт числовий (форма
минулого року), творчий звіт і презентація, порт фоліо психолога.
/РВО, Морока Т.В./
Проведення Дня Європи.
/РБК, ЗОШ, Шозда Т.П./
Підсумкові контрольні роботи з історії України за єдиними завданнями
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, в 5-8 класах ЗОШ району.
/ЗОШ, Коваленко Н.Д./
Проведення в ЗОШ Всесвітнього Дня Матері.
/ЗОШ, Шозда Т.П./
Підсумкова державна атестація учнів 4-х класів.
/ЗОШ, Морока Т.В./

17.05. - Захист шкільних проектів «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
та «Освіта для сталого розвитку».
/РВО, 1000, Морока Т.В., Коваленко Н.В./
18.05. - Підсумкові контрольні роботи з іноземної мови для учнів 5-8 класів в ЗОШ району
за Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
/ЗОШ, Голяченко Н.Ю./
19.05. - Теоретично-практичний семінар для вчителів початкових класів (3 кл.).
Панорама педагогічних знахідок:
- розвиток креативних здібностей школярів;
- школа майбутнього «Діти Індиго, які вони?»;
- педагогічне портфоліо із самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів.
/Єлизаветівська СЗШ, Морока Т.В./
20.05. - Підсумкова державна атестація випускників 11-х класів.
26.05.
/ ЗОШ, Коваленко Н.В./
23.05. - Теоретично-практичний семінар для вчителів музики «Розвиток творчих здібностей
дітей ні уроках музики та в позаурочний час».
/Шульгівська СЗШ, Хамаха Н.В., Морока Т.В., Пометун О.В./
23.05. - Подача у відділ освіти звітів щодо проведення контрольних робіт в 5-8 класах ЗОШ
за єдиними завданнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
/РВО, Коваленко Н.В./
24.05. - Науково-практичний семінар для вчителів історії «Розвиток креативної особистості
на уроках історії».
/Гречанівська НСЗШ, Коваленко Н.Д./
25.05. - Теоретично-практичний семінар для директорів ЗОШ «Державно-громадське
управління школою, його вплив на формування інноваційної особистості батька та
дитини засобами «Школи – родини» за принципами випереджаючої освіти для
сталого розвитку в умовах трансформації освіти».
/Пряніков С.О., Щербина Т.П./
25.05. - Нарада директорів шкіл з питань підготовки та організації проведення літнього
відпочинку школярів у пришкільних майданчиках.
/Чаплинська ЗОШ./
26.05. - Виїздне засідання районного методоб’єднання вчителів біології на території
Орільсько-Дніпровського заповідника « Організація діяльнісного підходу до
викладання екології та біології».
/Миколаївська НСЗШ, Шозда Т.П., Геймур В.М., Гречанова О.О./
27.05. – Свято «Останнього дзвоника».
/ЗОШ, Шозда Т.П./
28.05. - Урочисте вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам
29.05. 2011 року.
/ЗОШ, Директори шкіл/
30.05. - Підготовка урочистого святкування Дня дитини.
/ЗОШ, Шозда Т.П., Коваленко Л.В., Власенко Л.О./

Начальник відділу освіти
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