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                                                             Директор школи 

                            В.А.Бондар 

 

План проведення місячника управлінця 

11 – 31 січня 2011 року 

 

Назва заходу Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Вівторок, 11 січня 2011 року 
Відкриття місячника управлінця -  

«Банк методичних ідей» Складові 

формули успіху методичної роботи. 

8.00-9.00 Кабінет №5 Адміністрація школи  

Середа, 12 січня 2011 року 
Засідання предметних шкільних 

методичних об’єднань: 

1. Підсумки роботи ШМО за І 

семестр 2010-2011 навчального 

року. 

2. Аналіз навчальних досягнень учнів 

за І семестр 2010-2011 навчального 

року. 

3. Розробка «Формули успіху» в 

методичній роботі шкільного 

методичного об'єднання 

15.30 Кабінет №4,  

кабінет №13,  

кабінет №17 

Дубовик Ю.П.,  

Лимар О.М.,  

Скулінець Г.В.,  

завідуючі предметними 

кафедрами 

 

Четвер, 13 січня 2011 року 
Засідання творчої групи по створенню 

окремих розділів плану роботи школи 

на 2011-2012 навчальний рік 

15.30 Кабінет №23 Олійник Ю.О., Бондар 

В.А. 

 

П’ятниця, 14 січня 2011 року 
День відкритих дверей у «Школі 

швидкої методичної допомоги» 

Протягом дня Навчальні 

кабінети 

Миргородська Л.М.  

Субота, 15 січня 2011 року 
День відкритих дверей в опорній школі 

з питань профільного навчання 

Протягом дня Навчальні 

кабінети 

Пушко І.В.  

Понеділок, 17 січня 2011 року 
Психолого-педагогічний семінар 

«Розвиток креативності у навчально-

виховному процесі»: 

 Теоретичні аспекти проблеми 

креативності; 

 Психологічні особливості 

обдарованих дітей; 

 Соціальні особливості обдарованих 

дітей; 

 Види обдарованості; 

 Лідерська обдарованість. 

15.30  Кабінет №24 Ніколіна О.М.  

Вівторок, 18 січня 2011 року   

День відкритих дверей в опорній школі 

з питань моніторингових відстежень 

Протягом дня Навчальні 

кабінети 

Чащіна В.О.  

Творча лабораторія. Представлення та 

захист «Формули успіху», розробленої 

на рівні шкільного методичного 

об'єднання. 

15.30 Кабінет №13 Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М., 

Пушко І.В., Дубовик 

Ю.П., Лимар О.М., 

Скулінець Г.В. 

 



Назва заходу Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Середа, 19 січня 2011 року 
Засідання методичної ради: 

 Аналіз результативності методичної 

роботи за І семестр 2010-2011 

навчального року; 

 Підсумки моніторингу якості освіти 

за І семестр 2010-2011 навчального 

року; 

 Аналіз участі учнів у районних 

предметних олімпіадах; 

 Порівняльний аналіз 

результативності моніторингових 

контрольних робіт у 5-11 класах 

(грудень 2010 року); 

 Підготовка до проведення 

предметних декад. 

15.30 Кабінет №13 Члени методичної ради  

Четвер, 20 січня 2011 року 
«Екран ефективності роботи 

навчального кабінету» - презентація 

заходів, передбачених планом роботи 

кабінету у І семестрі 2010-2011 

навчального року (презентація, звіт, 

фотоколаж, буклет тощо). 

14.30 Кабінет №13 Завідуючі навчальними 

кабінетами 

 

П’ятниця, 21 січня 2011 року 
Засідання батьківського комітету 

школи: 

1. Навчально-виховна робота школи 

протягом І семестру 2010-2011 

навчального року. 

2. Моніторинг ефективності 

організації роботи класних 

колективів у І семестрі 2010-2011 

навчального року. 

3. Про роботу Солонянського 

освітнього округу на базі школи. 

4. Визначення обсягу робіт по 

підготовці приміщення школи до 

нового навчального року. 

16.30 Кабінет №5 Колосова І.В., Верболоз 

Л.В. 

 

Понеділок, 24 січня 2011 року 
Спільне засідання педагогічної ради та 

ради школи: 

1. Результати моніторингу якості 

освіти протягом І семестру 2010-

2011 навчального року. 

2. Про стан військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді та 

перспективи щодо його 

подальшого розвитку. 

3. Про затвердження Положення про 

проведення турніру на Кубок пам’яті 

Г.В.Лобаня у 2011 році. 

15.30 Кабінет №23 Олійник Ю.О., Дубовик 

Ю.П., Бондар В.А., 

Копиленко А.О. 

 

Вівторок, 25 січня 2011 року 
«Крок до вершини» - проведення 

відкритих уроків із застосуванням 

інноваційних технологій (у рамках 

роботи шкільної атестаційної комісії).  

За окремим 

графіком 

Згідно 

розкладу 

Лимар О.М.,  

Полятикіна Л.П.,  

Овдієнко Л.О., 

Болдирева Л.М. 

 



Назва заходу Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
Підготовка спеціального випуску 

шкільної малотиражної газети «Пульс 

школи» 

Протягом дня №28 Папченко І.С.  

Середа, 26 січня 2011 року 
Засідання шкільної атестаційної комісії: 

Про хід атестації в школі. 

Персональний контроль системи 

роботи учителів, які атестуються. 

15.30 Кабінет №23 Атестаційна комісія  

Четвер, 27 січня 2011 року 
Єдиний батьківський день  Протягом дня Навчальні 

кабінети, 

класні кімнати 

Адміністрація школи, 

вчителі школи 

 

П’ятниця, 28 січня 2011 року 
Районна січнева конференція 

педагогічних працівників «Ключі до 

успіху методичного супроводу 

впровадження компетентнісно-

орієнтованої освіти» 

9.00 ЦДЮТ,  

кабінет №23 

Бондар В.А., Чащіна В.О.,  

Пушко І.В. 

 

Понеділок, 31 січня 2011 року 
Підсумки проведення місячника 

управлінця 

15.30-16.30 Кабінет №23 Адміністрація школи  

 

Голова методичної ради 

В.О.Чащіна 


