ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КЗ «Полтавський Палац
дитячої та юнацької творчості
Полтавської міської ради
Полтавської області»
______________ В.Д.Дрозд
«___»___________ 2020р.

План роботи
Комунального закладу
«Полтавський Палац
дитячої та юнацької творчості
Полтавської міської ради
Полтавської області»
на ІІІ квартал
2019-2020 навчального року

м. Полтава-2020

1. Організаційна робота
№
з/п

1.

Зміст роботи

Термін
виконання

Затвердження планів освітньої
діяльності закладу на
канікулярний період:

до 16.03.2020р.

- весняні канікули
- літні канікули

2.

Затвердження навчальнотематичних планів керівників
гуртків на літній період

3.

Затвердження розкладу занять
на літній період

4.

Підготовка статистичного
звіту станом на 01.06.2020р.

Відповідальні Виконання

до 25.05.2020р.

до 25.05.2020р.

Директор

Директор

Директор
до 25.05.2020р.

до 18.05.2020р.

Заступник
директора з
н/в роботи,
зав. відділами

5.

Затвердження річного звіту
Палацу за результатами
роботи за 2019-2020н.р.

До
08.06.2020р.

Директор

2. Керівництво і контроль
№п/п

1.

Зміст роботи

Термін
виконання

2.1. Загальні збори колективу
Про хід виконання колективного
18.05.2020р.
договору між адміністрацією Палацу та
профспілковим комітетом за 2017-2020

Відмітка про
виконання

роки. Проведення косметичних
ремонтів у навчальних та допоміжних
приміщеннях закладу.
2.2. Профспілкові збори

2.

Про хід виконання колективного
договору між адміністрацією закладу та
профспілковим комітетом за 2017-2020
роки. Про внесення змін та доповнень
до колективного договору на 2020-2023
роки.

13.04.2020р.

2.3. Педагогічні ради

1.

Про видачу свідоцтв про позашкільну
освіту вихованцям – випускникам
закладу 2020р.

13.04.2020р.

Педагогічна рада (круглий стіл)

2.

«Національно-патріотичне виховання
дітей та молоді як пріоритетна складова
процесу соціалізації особистості» (за
результатами роботи над виховною
проблемою закладу «Виховання
громадянина-патріота у позашкільному
навчальному закладі» на 2015-2020р.р.)

08.06.2020р.

2.4. Адміністративні ради
Березень

1.

Організація та проведення
Всеукраїнського фестивалю
спортивного танцю пам'яті Олега
Рагуліна. Виконання Правил
внутрішнього трудового розпорядку
працівниками закладу.

02.03.2020р.

2.

Результати моніторингу роботи в міжатестаційний період педагогів, які
атестуються. Узгодження плану
проведення тижня знань з БЖД.

10.03.2020р.

3.

Узгодження плану роботи на весняні
канікули. Про хід творчого конкурсу
«Зоряний калейдоскоп». Затвердження
плану тижня знань з безпеки
життєдіяльності. Про проведення
щоквартального навчання з
працівниками закладу з евакуації.

16.03.2020р.

4.

5.

Висунення кандидатур працівників
закладу на нагородження
грамотами та подяками різних рівнів.
Затвердження плану ремонтних робіт на
літній період.
Підготовка відзнак для випускників
закладу та переможців конкурсу
«Зоряний калейдоскоп». Підготовка до
круглого столу за результатами роботи
над виховною проблемою. Результати
атестації педагогічних працівників
закладу. Підведення підсумків
проведення тижня знань з БЖД.

23.03.2020р.

30.03.2020р.

Квітень

1.

Узгодження робочого плану по
проведенню свята-нагородження
«Віват, талант!». Підготовка до
загальних зборів.

06.04.2020р.

2.

Узгодження графіку проведення
академконцертів та творчих звітів
колективів. Проведення робіт з
благоустрою прилеглої території.
Підготовка тендерної документації на
проведення поточних ремонтних робіт.

13.04.2020р.

3.

Моніторинг наповнюваності навчальних
груп. Фінансово-господарська
діяльність, виконання плану закупівель.

21.04.2020р.

4.

Підготовка та проведення у гуртках
заходів до Дня примирення та Дня
Перемоги. Узгодження плану
проведення тижня сім'ї «Рід. Родина.
Україна.».

27.04.2020р.

Травень

1.

Затвердження робочого плану по
підготовці та проведенню традиційного
конкурсу спортивно-танцювального
клубу «Акцент» - «Перші кроки». Про
хід підготовки до творчих звітів
колективів закладу, узгодження
кошторису на відзначення вихованців та
батьків за результатами навчального
року.

04.05.2020р.

2.

Результативність роботи сумісників.
Підготовка статистичних звітів,
розкладу та планів роботи на літній
період. Результати проведення тижня
сім'ї «Рід. Родина. Україна.».

12.05.2020р.

3.

Результати проведення творчих звітів.
Затвердження графіку проведення
розважальних програм для вихованців
пришкільних таборів.

18.05.2020р.

4.

Участь у міському святі до Дня захисту
дітей. Виконання навчальних планів та
програм за 2019-2020н.р. Звіти
структурних підрозділів за 20192020н.р. Підготовка до педради.

25.05.2020р.

2.5. Контроль освітнього процесу
1.

Плановий контроль
Навчально-тематичні плани на період
літніх канікул
Ведення журналів планування та обліку
роботи гуртків
Ведення журналів інструктажів з
безпеки життєдіяльності вихованців
Відвідування навчальних занять в
гуртках
Проведення виховних та масових
заходів
Організація роботи з батьками
Ведення документації завідувачами
відділів, художніми керівниками
Ведення документації керівниками
гуртків
Проведення підсумкового моніторингу
освітньої діяльності педагогічного
колективу Палацу за результатами
роботи над виховною проблемою
«Виховання громадянина-патріота у
позашкільному навчальному закладі»
(на 2015-2020р.р.)
Моніторинг освітньої діяльності
педагогів за міжатестаційний період
педагогів
Перевірка документації з ОП, БЖД та
ЦЗ в рамках тижня знань з безпеки
життєдіяльності
Перевірка організації освітньої
діяльності педагогів закладу

2.

Травень
2020р.

Адміністрація,
зав. відділами

Щомісячно

Адміністрація,
зав. відділами

Березень
2020р.

Адміністрація,
зав. відділами

Згідно з
графіками
Згідно
планів роботи
Протягом
кварталу
Травень
2020р.
Травень
2020р.

Адміністрація,
зав. відділами
Адміністрація,
зав. відділами
Адміністрація,
зав. відділами
Адміністрація
Зав. відділами

Березеньтравень
2020р.

Адміністрація

Березень
2020р.

Зав. відділами

Березень
2020р.
Протягом
кварталу

Підсумковий контроль
Аналіз виконання навчальних планів та
Травень
навчальних програм
2020р.
Аналіз роботи в канікулярний період

Заступник
директора з н/в
роботи
Заступник
директора з н/в
роботи
Адміністрація,
зав. відділами
Адміністрація,

Квітень
2020р.

3.

Березень
Аналіз виконання квартальних планів
2020р.,
освітньої діяльності
травень
2020р.
Травень
Проведення відкритих занять та
2020р.
академконцертів
(згідно з
графіками)
БерезеньКваліфікаційні іспити вихованцівквітень
випускників
2020р.
(згідно з
графіками)
Оперативний контроль
Контроль за наповнюваністю груп

Постійно

Дотримання вимог охорони праці та
безпеки життєдіяльності, вимог
санітарно-гігієнічного режиму під час
проведення освітнього процесу

Постійно

Діяльність органів дитячого
самоврядування у гуртках Палацу

Протягом
кварталу

Участь вихованців у конкурсах та
змаганнях різного рівня

Протягом
кварталу

зав. відділами

Адміністрація,
зав. відділами
Адміністрація,
зав. відділами

Адміністрація,
зав. відділами

Адміністрація,
зав. відділами,
черговий
адміністратор
Адміністрація,
зав. відділами,
черговий
адміністратор
Заступник
директора з н/в
роботи
зав. відділами,
Заступник
директора з н/в
роботи

3. Організаційно-методична робота
№
з/п

1.

Зміст роботи

Дата
виконання

Відповідальні

3.1. Координаційно-методична рада та художня рада
09.04.2020р.
Засідання КМР
Сергієнко Г.О.
14.05.2020р.

Виконання

2.

1.

2.

3.

Проведення засідань
художньої ради Палацу

16.03.2020р.
09.04.2020р.
11.05.2020р.

Зубенко С.В.

3.2. Підвищення кваліфікації педагогів
Палієнко Т.В.
Проведення засідань ШПМ
методисти
«Світоч»:
«Використання ігрової
методики в освітньому
16.03.2020р. Гончарова А.О.
процесі Палацу»
«Мандрівка по методичному
27.04.2020р. Хоріщенко Н.В.
мегаполісу»
Палієнко Т.В.,
ШПМ «Сходинки до
майстерності» :
Швець О.І.
- відвідування
молодими
педагогами
навчальних
занять керівників гуртків методистів згідно напрямів
діяльності:
Кас'яненко М.В.
Кас'яненко М.В.,
до худ. керівника НХК а/т
12.03.2020р.
Безгрєшнова
«Барвінок»
30.04.2020р.
Т.Ю.
Безгрєшнової Т.Ю.
Куца Т.Ю. до керівника НХК
16.03.2020р.
Куца Т.Ю.,
студії о/м «Соняшник»
25.04.2020р.
Юхно К.В.
Юхно К.В.
- індивідуальні консультації:
«Самоаналіз
власної
діяльності та самоосвіта –
Травень
Палієнко Т.В.,
реальні шляхи підвищення
2020р.
Швець О.І.
професійної майстерності
молодого педагога» Школа передового
педагогічного досвіду
прикладного відділу:
Дегтярь Т.О.
«Використання
16.03.2020р.
інтерактивних методів

роботи на заняттях
образотворчого та
декоративно-ужиткового
мистецтва»
Підведення підсумків роботи
ШПД за 2019-2020р.

18.05.2020р.

4.

Методичний дайджест для
слухачів курсів підвищення
кваліфікації ПОІППО

03.03.2020р.

Дрозд В.Д.
Сергієнко Г.О.
Палієнко Т.В.
Швець О.І.

5.

Участь у роботі міського
методичного семінару «Коло
ідей» для заступників
директорів з навчальновиховної роботи

15.04.2020р.

Сергієнко Г.О.

6.

Проходження педагогами
Палацу курсів підвищення
кваліфікації на базі ПОІППО

24.02.2020р.
05.03.2020р.

Котенко В.О.
Крамар Л.О.
Колбашова І.С.
Нестеренко О.Б.
Сердюк О.М.

До 13.03
2020р.

Атестаційна
комісія

До 13.03.
2020р.

Атестаційна
комісія

23.03.2020р.

Атестаційна
комісія

До
11.05.2020р.

Сергієнко Г.О.,
Палієнко Т.В.,
методисти

7.

8.
9.

10.

Ознайомлення з
характеристиками діяльності
педагогів у міжатестаційний
період
Оформлення атестаційних
листів педагогів
Атестація педагогічних
працівників закладу
Аналітичний звіт за
результатами моніторингу
якості роботи закладу над
виховною проблемою
«Виховання громадянинапатріота в позашкільному
навчальному закладі» на
2015-2020н.р.

1.

2.

3.

4.

3.3. Методичний супровід освітнього процесу
Надання методичної допомоги
керівникам гуртків закладу в
розробці та вдосконаленні
Сергієнко Г.О.,
навчальних планів і програм
Палієнко Т.В.,
згідно з сучасними вимогами;
Протягом
методисти,
методичних розробок,
кварталу
керівники
матеріалів з питань методики
гуртківпроведення занять і виховних
методисти
заходів, в оформленні ділової
документації та інше
Оновлення матеріалів стендів:
«Методвідділ інформує», «На
Палієнко Т.В.,
1 раз в
допомогу керівнику гуртка»,
методисти
квартал
«Поради. Знахідки. Новинки»
Методичний супровід роботи
над виховними проектами у
гуртках відділів закладу:
- художній відділ
Збронська О.В.
- масовий відділ
Березич Ю.В.
Протягом
- відділ прикладного
кварталу
мистецтва
Швець О.І.
- із завідувачами відділами
«Години методичних порад»
з керівниками гуртків:
«Педагогічний контроль та
оцінювання освоєння
навчальної програми»;
«Планування освітньої
діяльності керівника гуртка
згідно вимог сьогодення»
- художній відділ
- масовий відділ,
- відділ прикладного
мистецтва
- із завідувачами відділами

Палієнко Т.В.

16.03.2020р.

18.05.2020р.
Збронська О.В.
Березич Ю.В.
Швець О.І.
Палієнко Т.В.

Відвідування занять молодих
та малодосвідчених педагогів з
метою надання методичної
допомоги
5.

Палієнко Т.В.,
методисти

- Куца Т.Ю.

18.03.2020р.
22.04.2020р.
20.05.2020р.

- Кас'яненко М.В.

05.03.2020р.
09.04.2020р. Збронська О.В.
07.05.2020р.

Швець О.І.

6.

Поповнення методичними
матеріалами тематичних
добірок, наявних у
методичному відділі

Протягом
кварталу

Палієнко Т.В.,
методисти

7.

Участь у роботі журі творчого
конкурсу «Зоряний
калейдоскоп»

Березень квітень
2020р.

Дрозд В.Д.,
Сергієнко Г.О.,
зав. відділів,
методисти

8.

9.

10.

Робота постійно діючого
консультпункту з питань
Протягом
організації дитячого
кварталу
самоврядування в гуртках
закладу
Випуск збірки «Досвід.
Пошук. Результат» (за
результатами роботи
колективу закладу над
До
виховною проблемою
25.05.2020р.
«Виховання громадянинапатріота в позашкільному
навчальному закладі» на 20152020р.р.)
Випуск друкованої методичної
продукції:
- «Про безпеку власну
До
дбай, правила корисні знай»
02.03.2020р.
(сценарії виховних заходів з

Березич Ю.В.

Палієнко Т.В.,
Хоріщенко
Н.В.

Березич Ю.В.

безпеки життєдіяльності для
вихованців середнього та
старшого шкільного віку)
- «Єдині ми – єдина
Палієнко Т.В.,
Україна!» (сценарії кращих
До
Хоріщенко
виховних заходів
25.05.2020р.
Н.В.,
патріотичного спрямування)
методисти
3.4. Розробка методичних матеріалів

1.

2.

Палієнко Т.В.
Методичні розробки:
- «Іншомовна комунікативна
компетенція як ключова
компетенція життя»
Сценарії
- бесіда з елементами гри
«Дерево міцне корінням, а
людина – друзями»
- екологічна гра-вікторина
«Вікно в природу»
Швець О.І.
Сценарії:
- конкурс патріотичної пісні
«Об’єднані піснею»

3.

Хоріщенко Н.В.
Методичні розробки:
- методична розробка
«Мандрівка по методичному
мегаполісу»
- методичні поради
«Формування особистості
гуртківця в контексті
національно-патріотичного
виховання»
Сценарії:
- виховний захід
інтелектуального спрямування
«Вивчай Європу – змінюй

до
27.04.2020р.
Палієнко Т.В.
до
30.03.2020р.
до
25.05.2020р.

до
30.04.2020р.

Швець О.І.

до
13.04.2020р.

до
27.04.2020р.

до
16.03.2020р.

Хоріщенко
Н.В.

4.

5.

Україну – країна починається з
тебе!»
- профорієнтаційна гра
до
«Знайомтесь – видатні
30.04.2020р.
українці»
Збронська О.В.
Сценарії:
до
- пізнавальна бесіда «Великій
24.03.20202
світ маленької писанки»
р.
Збронська О.В.
- пізнавальна бесіда «Кібер
до
булінг – небезпечна віртуальна
26.03.2020р.
агресія».
- пізнавальна бесіда
до
«Дитина і вулиця»
30.03.2020р.
Березич Ю.В.
Сценарії:
- ділова гра «Стратегії
до
переговорів»
15.03.2020р. Березич Ю.В.
- ворк-шоп «Стратегія
до
лідерства: імідж – бренд 17.04.2020р.
репутація»

4. Організація освітньої діяльності
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

4.1. Організація навчальної роботи

1.

2.

Проведення відкритих занять,
академконцертів

Проведення екскурсій

Травень
2020р.
(за окремими
графіками)
протягом
кварталу
(за планами
керівників
гуртків)

Керівники
гуртків,
зав. відділами
Керівники
гуртків,
зав. відділами

Виконання

3.

4.

5.

Проведення атестаційних
заходів педагогами, які
атестуються у 2019-2020 н. р.

Проведення творчих конкурсів
«Зоряний калейдоскоп»

Кваліфікаційні іспити у групах
вищого рівня

До
05.03.2020р.
(за окремим
графіком)
Березеньквітень
2020р.
(за окремим
графіком)
Березеньквітень
2020р.

Атестаційна
комісія

Керівники
гуртків

Члени
комісій

4.2. Виховна робота за відкритими комплексними програмами
№
з/п

Зміст роботи

1

ВКП «Родина»
Методична допомога
керівникам гуртків в
організації та проведенні
виховних заходів за ВКП
«Родина» (за запитом)
Розробити:
- конкурс патріотичної пісні
«Якщо ти українець – будь
ним!»
Провести в гуртках
закладу:
- інтелектуальну гру «Літопис
мого роду» в гуртках:
- радіотехнічний (кер.
Вірьовкін В.М.)
- гурток «Шашки» (кер.
Кузьмінський І.Д.)
- виховний захід «Сімейний
етикет – шлях до щастя
дитини» в гуртках:

Термін
виконання

Відповідальні

до
30.04.2020р.
Швець О.І.

16.03.2020р.
18.03.2020р.

Виконання

2.

- НХК сом «Соняшник»
(кер. Юхно К.В.)
- НХК ат «Барвінок» (кер.
Безгрєшнова Т.Ю.)
ВКП «Батьківщина. Рідний
край»
Надавати допомогу
керівникам гуртків в
організації та проведенні
виховних заходів за ВКП
«Батьківщина. Рідний край»
(за запитом)
Розробити:
- методичні поради
«Формування особистості
гуртківця в контексті
національно-патріотичного
виховання»
- виховний захід
інтелектуального
спрямування «Вивчай Європу
– змінюй Україну – країна
починається з тебе!»
- профорієнтаційна гра
«Знайомтесь – видатні
українці»
Провести в гуртках
закладу:
- виховний захід
інтелектуального
спрямування «Вивчай Європу
– змінюй Україну – країна
починається з тебе!»
(середній, старший шкільний
вік) в гуртках:

17.04.2020р.
11.05.2020р.

до
27.04.2020р.

Хоріщенко
Н.В.

до
16.03.2020р.

до
30.04.2020р.

- НХК сом «Соняшник»

22.04.2020р.

- НХК гурток
«Господарочка»

30.04.2020р.

Хоріщенко
Н.В.
Хоріщенко
Н.В.

- гру-вікторину «Я люблю
Україну» в гуртках
«Малятко» і «Словограй»

3.

4.

5.

ВКП «Кругозір»
Надавати допомогу
керівникам гуртків в
організації та проведенні
виховних заходів за ВКП
«Кругозір» (за запитом)
Розробити:
- пізнавальну бесіду «Великій
світ маленької писанки»
Провести в гуртках
закладу:
- пізнавальну бесіду
«Великий світ маленької
писанки» в ЗХК вокальна
студія «Нове покоління» (кер.
Котенко В.О.)
ВКП «Лідер»
Надавати допомогу
керівникам гуртків в
організації та проведенні
виховних заходів за ВКП
«Лідер» (за запитом)
Розробити:
- ділова гра «Стратегії
переговорів»
- ворк-шоп «Стратегія
лідерства: імідж – бренд репутація»
ВКП «Екосвіт»
Надавати допомогу
керівникам гуртків в
організації та проведенні
виховних заходів за ВКП
«Екосвіт» (за запитом)

14.05.2020р.

24.03.2020р.

Хоріщенко
Н.В.,
Палієнко Т.В.,
Швець О.І.

Збронська
О.В.

09.04.2020р.

Березич Ю.В.
до
15.03.2020р.
до
17.04.2020р.

Березич Ю.В.

Провести в гуртках
закладу:
екологічна вікторина
«Галявина чудес» в гуртках:
- «Весела абетка» (кер.
Швець О.І.)
- ЗХК арт-студія «Браво»
(кер. Зубенко С.В.)
- спортивно-танцювальний
клуб «Акцент» (кер. Сироткін
М.Д.)

15.04.2020р.
20.04.2020р.
07.05.2020р.

4.3. Робота за освітніми проєктами

1.

2.

3.

«Зберемо воєдино всю нашу
родину»
Заходи в рамках тижня
сім’ї: «Рід. Родина. Україна»
«Українські народні
традиції»
Свято «Великодні ігри та
забави»
Свято вишиванки
«Звичаї та традиції»
«Екскурсійна діяльність у
гуртку як ефективна
форма виховного процесу»
Екскурсія до обласного
академічного театру ляльок

4.

«Я відкриваю світ»
Пізнавальна бесіда
«Щоб кожен день Вас
надихав і тішив»

Керівник Швець О.І.
04-10.05.
2020р.

Швець О.І.

Керівник Котенко В.О.
16.04.2020р.

Коломацька
Т.П.

15.05.2020р.

Мелешко
С.В.

Керівники
Палієнко Т.В., Швець О.І.
Палієнко
24.03.2020р.
Т.В., Швець
О.І.
Керівник Збронська О.В.
13.03.2020р.
Збронська
О.В.
Юхно К.В.
Дегтярь Т.О.
14.03.2020р.
Збронська
О.В.

12.05.2020р.
Виховна година «Уроки
обережності»

5.

«Чарівна сила мистецтва»
Практикум
«Картини природи у поезії
Т.Г. Шевченка»
Година спілкування «Краса
полтавської вишиванки»
«Екострім»

6.

1.

2.

3.

1.

Виховний практикум
«Життя у стилі «Еко»

Збронська
О.В.,
Лубенець І.І.

06.03.2020р.

Сидоренко
Л.І.
Керівник Нестеренко О.Б.

03.03.2020р.

Нестеренко
О.Б.

12.05.2020р.

Нестеренко
О.Б.

Керівник Збронська О.В.
Зубенко С.В.
19.03.2020р.
Збронська
О.В.

4.4. Освітня діяльність в канікулярний період та
в рамках тематичних тижнів
Тиждень знань з безпеки
Сергієнко Г.О.,
23.03-29.03.
життєдіяльності
Гончарова
2020р.
(весняні канікули)
А.О.
Організація дозвіллєвої
роботи з вихованцями
(за окремими
Керівники
гуртків закладу під час
планами)
гуртків
канікул
Тиждень сім’ї «Рід. Родина.
04.05 – 10.05.
Швець О.І.
Україна.»
2020р.
4.5. Освітня діяльність культорганізатора
у гуртках закладу
Уявне знайомство «Видатні
жінки в історії України та
світу» (до Міжнародного
жіночого дня) у гуртках:
Гончарова
- спортивно06.03.2020р.
А.О.
танцювальний клуб
«Акцент»
(кер. Сироткін М.Д.);

радіотехнічний гурток;
ЗХК «Арт-студія
«Браво»;
- НХК гурток
«Господарочка».
Екомайстерня «Що я можу
зробити для довкілля?» у
гуртках:
- ЗХК «Арт-студія
«Браво»;
- «Гончарик»;
- ЗХК вокальна студія
«Нове покоління».
Година спілкування
«Читаємо вишиванку як
книгу» у гуртках:
- вокальна студія
«Перлинка»;
- «Шашки».
-

2.

3.

1.

2.

10.03.2020р.
10.03.2020р.
17.03.2020р.

22.04.2020р.
30.04.2020р.
24.04.2020р.

13.05.2020р.
13.05.2020р.

Гончарова
А.О.

Гончарова
А.О.

4.6. Організація діяльності дитячого самоврядування та Ради активу
Засідання Ради активу:
- ділова гра «Стратегії
переговорів»;
Методист
- вирішення
Березич Ю.В.,
організаційних питань;
12.03.2020р.
- мозковий
штурм
Рада активу
«Варіанти
участі
Палацу
дитячого активу у
Тижні
безпеки
життєдіяльності»
Засідання Ради активу:
- заняття з елементами
тренінгу «Заговори, щоб
я тебе побачив»;
Методист
- вирішення
Березич Ю.В.,
організаційних питань;
17.04.2020р.
Рада активу
- мозковий штурм
Палацу
«Варіанти участі
дитячого активу у Тижні
сім’ї «Рід. Родина.
Україна»
(04-10.05.2020р.)

3.

Засідання Ради активу:
- воркшоп «Стратегія
лідерства: імідж –
бренд - репутація»;
- підведення підсумків
роботи за рік;
- планування діяльності
на наступний
навчальний рік

4.

Гра-вікторина
«На варті життя. Обізнаний
– значить озброєний»
(в рамках Тижня знань з
безпеки життєдіяльності):
- гурток «Welcome to
English»
(кер. Лубенець І.І.)
- радіотехнічний гурток
(кер. Вірьовкін В.М.)
- гурток «Чародії»
(кер. Костіна Н.С.)
- авіамодельний гурток
(кер. Похно Д.О.)

1.

2.

28.05.2020р.

Методист
Березич Ю.В.,
Рада активу
Палацу

23-25.03.2020р.

23.03.2020р.
24.03.2020р.

Методист
Березич Ю.В.,
Рада активу
Палацу

25.03.2020р.
25.03.2020р.

4.7. Психологічний супровід освітнього процесу у закладі
Робота «Служби довіри» для
Протягом
всіх учасників освітнього
Сердюк О.М.
кварталу
процесу
Робота з вихованцями
Практикум «Будемо толерантними»:
театр мод «Перспектива»
19.03.2020р.
(Гончарова А. О.)
гурток «Welcome to English»
07.04.2020р.
авіамодельний
гурток
Сердюк О.М.
10.04.2020р.
(Похно Д. О.)
гурток
«Шашки»
(Кузьмінський І. Д.)
14.04.2020р.
радіотехнічний гурток
(Вірьовкін В. М.)

3.

4.

Психологічна гра «Весела
подорож» для вихованців
гуртків «Словограй» (Швець
О.
І.)
та
«Малятко»
(Палієнко Т. В.)
Заняття подорож в країну
«Здоровляндію»
для
вихованців
гуртка
«Щебетунчики»
(Збронська О.В.)

21.04.2020р.

23.04.2020р.

Робота з батьками

5.

6.

Заняття школи
батьківства
«Сімейна розмова» з теми:
«Конфлікти – загроза чи
можливість…»
Опитування батьків на
визначення типу сімейного
виховання (опитувальник
«Типи виховання»)

23.04.2020р.
Сердюк О.М.

До 15.05.2020р.

5. Організація масової роботи
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Березень

1.

2.

Всеукраїнський фестиваль зі
спортивних танців пам'яті
Олега Рагуліна.
Інтелектуально-розважальний
батл «Маршрут безпеки» для
вихованців середнього та
старшого шкільного віку
(в рамках тижня знань з БЖД)

15.03.2020р.

27.03.2020р.

Рагуліна О.С.

Гончарова А.О.

Виконання

Квітень
1.

Свято-нагородження
переможців конкурсу
«Зоряний калейдоскоп» «Віват, талант!»

16.04.2020р.

Сергієнко Г.О.,
Зубенко С.В.,
Гончарова А.О.

Травень

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Конкурс пісні «Об’єднані
піснею» серед всіх учасників
освітнього процесу (в рамках
тижня сім'ї «Рід. Родина.
Україна»)
Традиційний конкурс
спортивно-танцювального
клубу «Акцент» - «Перші
кроки»
Творчий звіт ЗХК вокальної
студії «Нове покоління»
«Співаємо і серцем, і душею»
Творчий звіт ансамблю
народних інструментів
Творчий звіт «Барвінок –
перлина натхнення» НХК
ансамблю танцю «Барвінок»
Творчий звіт відділу
прикладного мистецтва
«Магія дитячої творчості»
Творчий звіт масового відділу
«Фантастична сімка»

08.05.2020р.

Швець О.І.

11.05.2020р.

Рагуліна О.С.

15.05.2020р.

Котенко В.О.

17.05.2020р.

Ніколенко Т.І.

22.05.2020р.

Безгрєшнова
Т.Ю.

16.05.2020р.

Дегтярь Т.О.

26.05.2020р.

Зубенко С.В.

6. Організація виставкової діяльності
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Березень
1.

Участь у виставці творчих
робіт дітей міста «Керамічні
фантазії» у ПХМ ім.

04.03.2020р.

ГригоренкоГромова В.О.

Виконання

2.

3.

4.

1.
2.

3.

М.Ярошенка
Відкриття виставки творчих
робіт вихованок гуртка
«Декоративний розпис»
Ярич Наталії, Лучко Анастасії
та керівника гуртка Народного
майстра України Бондаренко
Софії Дмитрівни.
(Полтавська обласна наукова
бібліотека імені
І.П. Котляревського)
Виставка робіт з
образотворчого мистецтва
«Подих весни»
(Палац, вестибюль)
Виставка творчих робіт
вихованців гуртка «Юний
дизайнер» «Картини природи
в поезії Т.Г.Шевченка»
(проєкт «Чарівна сила
мистецтва») Полтавська
обласна бібліотека для дітей
ім. Панаса Мирного
Виставка робіт вихованців
відділу «Весняне розмаїття!»
(Палац, вестибюль)
Участь у міській виставці з
декоративно-ужиткового
мистецтва до Великодня
(ПХМ ім. М. Ярошенка)
Виставка робіт вихованців
відділу «Віват, талант!».
(Палац, фойє І поверху)

05.03.2020р.
Бондаренко
С.Д.

06.03.2020р.

Юхно К.В.

06.03.2020р.
Нестеренко
О.Б.

Квітень
13.04.2020р.

15.04.2020р.

16.04.2020р.

Дегтярь Т.О.,
керівники
гуртків
Дегтярь Т.О.,
керівники
гуртків
Дегтярь Т.О.,
керівники
гуртків

Травень
1.

Виставка робіт з
образотворчого мистецтва
«Яскраві барви літа»
(Палац, вестибюль)

25.05.2020р.

Юхно К.В.

7. Участь творчих колективів закладу у
фестивалях, конкурсах, змаганнях
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Зміст роботи
Чемпіонат України з Ш-64
серед юнаків та дівчат
м. Вінниця
Міський конкурс театральних
колективів
м. Полтава
Міжнародний фестивальконкурс «ART-ARENA»
Всеукраїнський фестиваль зі
спортивних танців пам’яті
Олега Рагуліна
м. Полтава
Чемпіонат України з Ш-64
серед юніорів
м. Полтава
Обласний турнір зі спортивних
танців «Кубок міського
голови»
м. Кременчук
Міжнародний фестиваль зі
спортивно-бальних танців
«Кубок Полтавщини»
м. Полтава
Міжнародний фестиваль зі
спортивно-бальних танців
«Гран-Прі Полтавщини»
м. Полтава
Міжнародний конкурс
«Favorite Fest Ukraine Art»
м. Полтава
Міжнародний фестиваль –
конкурс дитячої та юнацької

Термін
виконання
07-14.03.
2020р.
11.03.2020р.
14.03.2020р.

15.03.2020р.

21-28.03.
2020р.

Відповідальні
Кузьмінський
І.Д.

Зубенко С.В.

Зубенко С.В.
Рагуліна О.С.,
Колісник Ю.В.,
Сироткін М.Д.
Кузьмінський
І.Д.

28-29.03.
2020р.

Рагуліна О.С.,
Колісник Ю.В.,
Сироткін М.Д.

04-05.04.
2020р.

Рагуліна О.С.,
Колісник Ю.В.,
Сироткін М.Д.

02-03.04.
2020р.

Рагуліна О.С.,
Колісник Ю.В.,
Сироткін М.Д.

12.04.2020р.

Зубенко С.В.

25-26.04.
2020р.

Зубенко С.В.

Виконання

11.

12.

творчості «Парад зірок»
м. Полтава
Всеукраїнський фестивальзі
спортивних бальних танців
«Zerkalnaya Struya 2019»
м. Харків
Чемпіонат Полтавської області
з шашок -64 серед чоловіків та
жінок
м. Полтава

Міжнародний турнір з
шашок-64 м. Київ
Турнір «Весняна шашка»
14.
(Палац)
Чемпіонат України з Ш-64
15. серед чоловіків та жінок
м. Івано-Франківськ
Всеукраїнський фестиваль зі
спортивно-бальних танців
16.
«Кубок Співдружності»
м. Харків
Всеукраїнський фестиваль зі
спортивно-бальних танців
17.
«Полтавский вальс 2019»
м. Полтава
Чемпіонат Полтавської області
з шашок серед чоловіків та
18.
жінок
м. Полтава
Міжнародний фестиваль –
конкурс таланту і моди
19.
«Скарби Нації»
м. Полтава
Чемпіонат Полтавської області
з Ш-64 та Ш-100 (командні
20.
змагання)
м. Полтава
13.

02-03.05.
2020р.
04-05,
11-12,
18-19,
25-26
04.2020р.
12.04.2020р.
29.04.2020р.
09-17.05.
2020р.
17.05.2020р.

23-24.05.
2020р.
23-24,
30-31.
05.2020р.

05.2020р.

05.2020р.

Рагуліна О.С.,
Колісник Ю.В.,
Сироткін М.Д.
Кузьмінський
І.Д.

Кузьмінський
І.Д.
Кузьмінський
І.Д.
Кузьмінський
І.Д.
Рагуліна О.С.,
Колісник Ю.В.,
Сироткін М.Д.
Рагуліна О.С.,
Колісник Ю.В.,
Сироткін М.Д.
Кузьмінський
І.Д.

Зубенко С.В.
Котенко В.О.

Кузьмінський
І.Д.

8.Організація роботи з батьками та громадськістю
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

1.

Проведення батьківських
зборів у гуртках закладу
(за окремим графіком)

Травень
2020р.

керівники
гуртків

2.

Засідання батьківського
комітету закладу

Травень
2020р.

3.

Засідання батьківських
рад відділів закладу
методичний відділ
масовий відділ
відділ прикладного
мистецтва
художній відділ

4.

6.

19.05.2020р.

Дегтярь Т.О.

18.05.2020р.

Котенко В.О.

23.04.2020р.

Сердюк О.М.
Адміністрація,
зав. відділами,
практичний
психолог,
культорганізатор
кер. гуртків

Робота школи батьківства
«Сімейна розмова»:
«Конфлікт – загроза чи
можливість…»

5.

29.05.2020р.
27.04.2020р.

адміністрація,
батьківський
комітет
завідувачі
відділів
Палієнко Т.В.
Зубенко С.В.

Залучення батьків до
освітнього процесу

Співпраця з Полтавським
обласним Товариством
Червоного Хреста
України

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Сергієнко Г.О.,
методисти

Відмітка
про
виконання

9. Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
та цивільного захисту
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи
Проведення вступних та
первинних на робочому
місці
інструктажів
з
охорони
праці
з
новоприбулими
працівниками
Проведення
цільових
інструктажів з охорони
праці
з
працівниками
Палацу
Проведення
повторних
інструктажів з охорони
праці
з
працівниками
Палацу
Проведення
цільових
інструктажів з ОП та БЖД
перед
канікулами
з
учасниками
навчальновиховного процесу
Проведення з вихованцями
первинних інструктажів
перед канікулами
Проведення
цільових
інструктажів з вихованцями
(перед
екскурсіями,
змаганнями,
конкурсами,
громадськими
роботами
тощо)
Проведення позапланових
інструктажів з вихованцями
(за потреби)

Термін
виконання

Відповідальні

Протягом
кварталу

Сергієнко Г.О.,
Клімовський
Є.Е.

Протягом
кварталу

Сергієнко Г.О.,
Клімовський
Є.Е.

Березень
2020р.

Зав. відділами

Березень
2020р.,
травень
2020р.

Зав. відділами

Березень
2020р.,
травень
2020р.

Керівники
гуртків

Протягом
кварталу

Керівники
гуртків

Протягом
кварталу

Керівники
гуртків

Виконання

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Проведення щоквартального
навчання з працівниками
23.03.2020р.
закладу з евакуації
Проведення технічного
обслуговування системи
Щомісячно
відео спостереження закладу
Перевірка стану мереж тепло
Щотижнево
водо та електропостачання
Перевірка
нормативної
документації з охорони
праці
та
безпеки
Березень
життєдіяльності, журналів
2020р.
реєстрації інструктажів у
керівників
гуртків,
завідуючих відділами.
Профілактична перевірка
Березень
пожежних кранів та рукавів.
2020р.

Тиждень знань з безпеки
життєдіяльності.
Проведення
профілактичних
заходів
пожежної безпеки (технічне
обслуговування
та
перезарядка вогнегасників)
Забезпечення посиленого
пропускного режиму
дорослого контингенту в
навчальні приміщення та
рекреації закладу.

Комісія з
охорони праці
Клімовський
Є.Е.
Клімовський
Є.Е.

Адміністрація

Клімовський
Є.Е.

23.03-29.03.
2020р.

Сергієнко Г.О.,
Гончарова
А.О.,
Березич Ю.В.,
зав. відділами,
кер. гуртків

Травень
2020р.

Клімовський
Є.Е.

Протягом
кварталу

Чергові
адміністратори,
швейцари

