ПЛАН РОБОТИ
Угорницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з 11.12. по 15.12.2017 року
№

Назва заходу

Термін виконання
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Година духовності.
Тиждень початкової школи. Інноваційна діяльність
як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителя
початкових класів в умовах підготовки до Нової
української школи
Засідання ШМВ географії. Методичні діалоги:
показовий урок досвідченого учителя – засіб
поширення інноваційного досвіду педагога
Тренінг «Основні орієнтири у роботі з батьками».
Запрошуються учасники тренінгу відповідно до
поданих заявок,
Участь у засіданні школи молодого педагогаорганізатора. Робота педагога-організатора у період
новорічно-різдвяних свят,
Участь у педагогічній майстерні вчителів української
мови та літератури. Майстер-клас учителя НВК
«Школа-гімназія №3» О.Хибінь. Технологія
формування виконавської майстерності акторських
здібностей школярів на заняттях драматичного гуртка,
Участь у конкурсі «Юний математик» серед учнів 4-х
класів. Запрошуються по 1 учню 4-го класу із закладу,
Подання звітів шкільних бібліотекарів за формою «80А» та «Розвиток читацьких інтересів школярів»,
Участь у засіданні інтервізійної групи практичних
психологів ЗНЗ. Арт-терапія та техніки МАК, ,
(практичні психологи зі стажем роботи від 1 до 15
років).
Участь у майстер-класі: Формування культури
здоров’я молодших школярів шляхом упровадження
здоров’язбережувальних освітніх технологій.
Запрошуються учасники майстер-класів відповідно до
поданих заявок,
Участь у засіданні школи молодого вчителя іноземних
мов. Формування психологічної компетентності
молодого педагога,
Участь у круглому столі: Професійна компетентність
вчителя початкових класів Нової української школи.
Запрошується 1 учитель 4-го класу,
Участь у засіданні творчої групи вчителів основ
здоров’я «Формування в учнів свідомого ставлення до
свого життя і здоров’я, оволодіння навичками
безпечної та здорової поведінки»,
Перевірка знань із правил безпечної експлуатації
електроспоживачів, із правил технічної експлуатації
електроспоживачів для відповідальних осіб за
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Впродовж тижня
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Засідання методичної ради школи
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Персональний контроль: Система роботи учителів ,
що атестуються.
Біла М.Д., вчитель зарубіжної літератури;
Гресько Г.Б., вчитель української мови та літератури;
Сворак С.О., вчитель української мови та літератури;
Залеська Л.В., вчитель англійської мови;
Карась О.Б., вчитель початкових класів;
Фронтальний контроль. Стан викладання української
мови та літератури
Фронтальний контроль Стан викладання та рівень
навчальних досягнень з предмета «Літературне
читання»
Фронтально – оглядовий контроль Контроль за
роботою класних керівників щодо формування в учнів
ціннісного ставлення до себе
Фронтально – оглядовий контроль Контроль за
роботою соціально-психологічної служби в школі

Директор школи

Впродовж тижня

Адміністрація

Впродовж тижня

Петрунів М.В.
Комісія
Карась О.Б.

Впродовж тижня
Впродовж тижня

Комановська О.І.
Комісія

Впродовж тижня

Комановська О.І.

М.В.Петрунів

