ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КЗ «Полтавський
Палац дитячої та юнацької
творчості Полтавської міської
ради Полтавської області»
______________ В.Д.Дрозд
«___»___________ 2019р.

План роботи
Комунального закладу
«Полтавський Палац
дитячої та юнацької творчості
Полтавської міської ради
Полтавської області»
на ІІ квартал
2019-2020 навчальний рік

м. Полтава-2019

1. Організаційна робота
№
з/п
1.

3.

5.

6.

7.

8.

Зміст роботи
Затвердження розкладу занять
на ІІ семестр
Затвердження навчальнотематичних планів керівників
гуртків на ІІ семестр
Затвердження планів освітньої
діяльності відділів,
практичного психолога,
культорганізатора та
керівників гуртків на
ІІІ квартал

Термін
виконання
до 23.12.2019р.

до 23.12.2019р.

до 20.02.2020р.

Затвердження квартального
плану освітньої діяльності
закладу ІІІ квартал

до 24.02.2020р.

Затвердження планів роботи
на зимові канікули

до 16.12.2019р.

Підготовка статистичних
звітів

до 23.12.2019р.

Відповідальні Виконання

Директор

Директор

Директор

Директор

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

2. Керівництво і контроль
№п/п

1.

2.

1.

2.

Зміст роботи

Термін
виконання

2.1. Загальні збори колективу
Про
підготовку
до
проведення
новорічних
та
Різдвяних
свят.
Виконання
вимог
чинного
12.12.2019р.
законодавства з охорони праці, безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту у
2019 році.
Урочисті збори з нагоди 85-річчя
закладу.
13.01.2020р.
2.2. Профспілкові збори
Звітно-виборні
збори
первинної
профспілкової
організації
КЗ
«Полтавський
Палац
дитячої
та 12.12.2019р.
юнацької творчості Полтавської міської
ради Полтавської області»
Звіт про роботу профспілкового
комітету за 2019 рік. Про стан
дотримання трудового законодавства та
27.01.2020р.
здійснення профспілковим комітетом
громадського контролю з цих питань.
2.3. Адміністративні ради

1.

Грудень
Про
результати
проведення
інвентаризації матеріальних цінностей.
Узгодження
графіків
проведення
відкритих занять та академконцертів за
перший
семестр
2019-2020н.р.
Затвердження
графіку
проведення
репетицій
новорічних
заходів.
Моніторинг
освітньої
діяльності.

02.12.2019р.

Відмітка про
виконання

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Проведення
керівниками
гуртків
самоаналізу
якості
роботи
над
виховною
проблемою.
Участь
вихованців у акції «Діти-дітям».
Забезпечення наповнюваності
глядачами новорічних заходів. Художнє
оформлення новорічних заходів
(вестибюль, фоє, сцена). Тиждень права.
Забезпечення дотримання прав дитини у
09.12.2019р.
закладі. Проведення підсумкового
опитування учасників освітнього
процесу закладу в рамках моніторингу
якості роботи над виховною
проблемою.
Узгодження
педагогічного
навантаження
на
2-й
семестр.
16.12.2019р.
Підготовка до урочистих зборів з
нагоди 85-річчя закладу.
Виконання навчальних планів та
навчальних програм за 1-й семестр
навчального
року.
Підготовка
навчально-тематичних планів на 2-й 23.12.2019р.
семестр (на затвердження). Підготовка
номенклатури справ закладу на 2020
рік. Статистичні звіти.
Січень
Підготовка до загальних зборів. Аналіз
якості роботи відділів закладу над
виховною проблемою (аналітична
06.01.20120р.
довідка). Затвердження плану
проведення тижня національнопатріотичного виховання.
Зведена номенклатура справ на 2020
рік. Робота експертної комісії з
експертизи цінності документів.
20.01.2020р.
Підготовка справ структурних
підрозділів для здачі в архів.
Підсумок
проведення
тижня
27.01.2020р.
національно-патріотичного виховання.

1.

2.

3.

4.

Про хід виконання плану проведення
атестаційних заходів. Забезпечення
психологічного супроводу освітнього
процесу.
Лютий
Моніторинг наповнюваності навчальних
груп. Затвердження плану проведення
творчих звітів, присвячених 85-річчю
закладу.
Затвердження
плану
проведення тижня дитячої творчості
«Арт-мозаїка».
Підведення підсумків тижня дитячої
творчості «Арт-мозаїка». Робота за
освітніми проектами. Забезпечення
виконання нормативно-правових актів з
ЦЗ, ОП та БЖД. Дієвість дитячого
самоврядування у закладі. Узгодження
плану роботи закладу на ІІІ квартал.
Підсумок проведення тижня дитячої
творчості «Арт-мозаїка». Дотримання
учасниками освітнього процесу вимог
законодавства України про мову. День
пам'яті Небесної сотні.
Затвердження
графіку
проведення
творчого
конкурсу
«Зоряний
калейдоскоп». Забезпечення фінансовогосподарської діяльності закладу.

03.02.2020р.

10.02.2020р

17.02.2020р.

24.02.2020р.

2.5. Адміністративний контроль освітнього процесу
1.

Плановий контроль
Навчально-тематичні плани на
Грудень
ІІ семестр
2019р.
Ведення журналів планування та обліку
роботи гуртків
Ведення журналів інструктажів з
безпеки життєдіяльності вихованців

Адміністрація,
зав. відділами

Щомісячно

Адміністрація,
зав. відділами

Січень
2020р.

Адміністрація,
зав. відділами

Відвідування
гуртках
Проведення
заходів

навчальних
виховних

занять

та

в

масових

Організація роботи з батьками
Ведення документації завідувачами
відділів, художніми керівниками

Згідно з
графіками
Згідно
планів роботи
Протягом
кварталу

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

Щоквартально

Адміністрація

Ведення документації керівниками
Щоквартально
гуртків
Аналіз якості роботи відділів закладу
над виховною проблемою «Виховання
громадянина-патріота у позашкільному
15-01.01.2020р.
навчальному закладі» (на 2015-2020р.р.)
за результатами самоаналізу керівників
гуртків.
Моніторинг
освітньої
діяльності
Протягом
педагогів в міжатестаційний період
кварталу
Перевірка
організації
діяльності педагогів закладу
2.

3.

освітньої

Протягом
кварталу

Підсумковий контроль
Аналіз виконання навчальних планів та
Грудень
навчальних програм за І семестр
2019р.
Січень
Аналіз роботи в канікулярний період
2020р.
Аналіз виконання квартальних планів
Грудень
освітньої діяльності
2019р.
Проведення
відкритих занять та
Згідно з
академконцертів
графіками
Оперативний контроль
Контроль за наповнюваністю груп

Постійно

Дотримання вимог охорони праці та

Постійно

Зав. відділами

Зав. відділами

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

безпеки
життєдіяльності,
вимог
санітарно-гігієнічного режиму під час
проведення освітнього процесу
Діяльність
органів
дитячого
самоврядування у гуртках Палацу

Протягом
кварталу

Участь вихованців у конкурсах та
змаганнях різного рівня

Протягом
кварталу

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.
2.

1.

2.

3.

Зміст роботи

Дата
виконання

Відповідальні

3.1. Координаційно-методична рада та художня рада
23.01.2020р.
Проведення засідань КМР
Сергієнко Г.О.
20.02.2020р.
Проведення засідань
02.12.2019р.
Зубенко С.В.
художньої ради Палацу
13.01.2020р.
3.2. Підвищення кваліфікації педагогів
Проведення засідань ШПМ
Палієнко Т.В.
«Світоч»:
методисти
«Палац від «А» до «Я». 85
13.01.2020р.
Березич Ю.В.
років назустріч часу»
«Професійна
мобільність
03.02.2020р.
Сердюк О.М.
педагога»
Проведення
занять
з
молодими
педагогами
у
ШПМ
«Сходинки
до
Грудень
Палієнко Т.В.,
майстерності» з теми: «Зміст,
2019р.
Швець О.І.
форми, технології роботи
керівника гуртка з батьками
вихованців»
Робота ШПД для керівників
гуртків відділу прикладного

Виконання

мистецтва.
Обговорення плану роботи
тижня дитячої творчості
«Арт-мозаїка». Проведення 13.01.2020р.
творчих майстерень з теми:
«Виконання
колективної
творчої роботи». Організація
конкурсу
творчих
робіт
вихованців з декоративноужиткового
та
образотворчого мистецтва з
теми: «Палітра творчості»
(освітній проєкт «Територія
творчості»).
4.

Робота консультпункту
питань атестації

з

Протягом
кварталу

5.

Участь педагогів Палацу у:
- роботі обласних курсів
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників на
базі ПОІППО,
- засіданнях
обласних
методичних об’єднань за
профілем роботи гуртків на
базі ОЦЕВУМ,
- засіданнях
заступників
Протягом
директорів з навчальнокварталу
виховної
роботи
та
(за запитом)
засіданнях
міської
інтервізійної
групи
працівників психологічної
служби на базі ММК,
- семінарах та майстер-класах
для педагогів позашкільних
навчальних закладів,
- проведенні
педагогічної
практики для студентів
ПНПУ

Дегтярь Т.О.
Керівники
гуртків відділу

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

Сергієнко Г.О.,
Палієнко Т.В.,
Сердюк О.М.,
керівники
гуртків

1.

2.

3.

4.

5.

3.3. Методичний супровід освітнього процесу
Надання
методичної
допомоги керівникам гуртків
Палацу
в
розробці
та
вдосконаленні
методичних
Протягом
Палієнко Т.В.,
розробок, матеріалів з питань
кварталу
методисти
методики проведення занять і
виховних
заходів,
в
оформленні
ділової
документації та інше
Надання методичної
допомоги керівникам гуртків
у підготовці та проведенні
Протягом
моніторингу роботи з
Палієнко Т.В.,
кварталу
реалізації завдань виховної
методисти
проблеми «Виховання
громадянина-патріота у
позашкільному навчальному
закладі» на 2015-2020н.р.
Проведення заключного
етапу моніторингу роботи
над виховною проблемою
закладу з метою виявлення
рівня сформованості
Хоріщенко
02.-15.12.
ціннісного ставлення
Н.В.,
2019р.
вихованців молодшого,
Швець О.І.
середнього, старшого
шкільного віку та батьків до
українського народу,
Батьківщини, держави, нації.
Друк матеріалів для
проведення моніторингового
До
Хоріщенко
дослідження по роботі над
15.12.2019р.
Н.В.
виховною проблемою
Проведення самоаналізу
З
якості роботи над виховною
02.12.2019р.
Керівники
проблемою закладу
до
гуртків
15.01.2020р.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проведення підсумкового
опитування учасників
освітнього процесу закладу в
рамках моніторингового
дослідження якості роботи
закладу над виховною
проблемою
Аналіз якості роботи відділів
закладу над виховною
проблемою
(за результатами самоаналізу
керівників гуртків)
Аналіз матеріалів
моніторингового
дослідження якості роботи
закладу над виховною
проблемою
Складання аналітикостатистичної інформації за
результатами роботи
освітньо-виховного проєкту з
громадянсько-патріотичного
виховання «Моя країна –
Україна, Полтавщина – душа
країни»
Оновлення матеріалів стенду:
«Методвідділ інформує»
Методичний супровід роботи
над виховними проєктами у
гуртках відділів Палацу:
- художній відділ
- масовий відділ
- відділ прикладного
мистецтва
- із завідувачами відділами

З
15.12.2019р.
до
15.01.2020р.

Методисти

15 - 31.01.
2020р.

Палієнко Т.В.,
Швець О.І.,
Березич Ю.В.,
Збронська О.В.

До
28.02.2020р.

Палієнко Т.В.,
методисти

До
28.02.2019р.

Хоріщенко
Н.В.

1 раз на
квартал

Палієнко Т.В.,
методисти

Збронська О.В.
Березич Ю.В.
Протягом
кварталу

Швець О.І.
Палієнко Т.В.

12.

13.

14.

«Години методичних порад»
з керівниками гуртків
відділів:
«Організація
виховної
діяльності
вихованців
у
процесі реалізації навчальної
програми».
«Забезпечення соціального
партнерства
з
батьками
вихованців при вирішенні
завдань
навчання,
виховання».
- художній відділ
- масовий відділ,
- відділ прикладного
мистецтва
- із завідувачами відділами
Засідання «Відверта розмова»
з питань роботи над
виховною проблемою з теми:
«Ефективність використання
керівниками гуртків різних
форм діяльності з
національно-патріотичного
виховання».
- художній відділ
- масовий відділ,
- відділ прикладного
мистецтва
- із завідувачами відділами
Відвідування занять молодих
та малодосвідчених педагогів
з метою надання методичної
допомоги з проведення
аналізу відвіданих занять:
методист Збронська О.В.
(керівник гуртка
Кас'яненко М.В.)

20.01.2020р.

03.02.2020р.

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

20.01.2020р.

Збронська О.В.
Березич Ю.В.
Швець О.І.
Палієнко Т.В.
1 раз на
місяць
12.12.2019р.
14.01.2020р.
06.02.2020р.

Збронська О.В.

методист Швець (керівник
гуртка Куца Т.Ю.)

15.

16.

17.

18.

18.12.2019р.
22.01.2020р.
26.02.2020р.

Швець О.І.

Доповнення методичними
матеріалами тематичних
Протягом
Палієнко Т.В.,
добірок, наявних у
кварталу
методисти
методичному відділі
Робота постійно діючого
консультпункту з питань
Протягом
організації дитячого
Березич Ю.В.
кварталу
самоврядування в гуртках
закладу
Розробка методичних матеріалів
Методичні розробки:
«Патріотизм як цінність.
Формування
патріотичних
До
ціннісних
орієнтацій
у
27.12.2019р.
вихованців
засобами
позашкільної освіти»
Палієнко Т.В.
«Патріотичне
виховання:
До
необхідність,
сутність,
28.02.2020р.
завдання, напрями»
Сценарії:
виховна година «Національні
До
символи України»
31.01.2020р.
Методичні розробки:
«Система вправ із розвитку
зв’язаного
діалогічного
24.12.2019р.
мовлення
молодших
школярів»
Сценарії:
Швець О.І.
пізнавально-виховний захід
До
«1000 і 1 професія»
16.12.2019р.
інтелектуальна гра «Немає
До
переводу добрим звичаям
27.12.2019р.
народу»
гра-подорож
«Веселий
До
ярмарок у Сорочинцях»
24.01.2020р.

свято «Зустрічаємо весну»
(до свята Масляної)
Сценарії:
віртуальна подорож «Нехай
веселка над країною заграє,
мир і щастя в рідний дім
назавжди завітають»
19.

20.

21.

До
14.02.2020р.

До
31.12.2019р.

інтелектуальна гра «Мій
До
рідний край – моя країна»
15.01.2020р.
конкурс
читців
(декламаторів) «Єдині ми –
До
єдина Україна» (до Дня 17.01.2020р.
Соборності України)
Методичні розробки:
«Булінг - соціальна проблема
До
світу».
10.02.2020р.
Сценарії:
гра-подорож «Права свої знай
До
та про обов’язки не забувай»
03.12.2019р.
екологічна
вікторина
До
«Галявина чудес»
31.01.2020р.
інформаційно-практичне
До
заняття «Заговори, щоб я тебе
14.02.2020р.
побачив»
Сценарії:
музичне заняття «Скарби
проникливих пісень: музична
До
пісенна
спадщина 01.12.2019р.
Леонтовича
пізнавальна бесіда «Микола
До
Лисенко
–
гетьман
20.12.2019р.
української музики»
музична
скарбничка
До
«Різдвяні хіти»
22.12.2019р.
До
фешн-крос «Кіндер-мода»
23.01.2020р.
бесіда «Щоб кожен день вас
До
надихав і тішив »
20.02.2020р.

Хоріщенко Н.В.

Березич Ю.В.

Збронська О.В.

22.

23.

24.

25.

Регулярно
відвідувати
заняття ШПМ «Світоч
Систематично знайомитися з
матеріалами
періодичної
преси,
опрацьовувати
методичну
літературу
фахових видань
Систематично працювати з
нормативними документами
про позашкільну освіту та
освіту в цілому
Систематично знайомитися з
новинками роботи інших
позашкільних
навчальних
закладів
через
Інтернет
ресурси

згідно плану

Палієнко Т.В.
методисти

Протягом
кварталу

Палієнко Т.В.
методисти

Протягом
кварталу

Палієнко Т.В.
методисти

Протягом
кварталу

Палієнко Т.В.
методисти

4. Організація освітньої діяльності
№
з/п

1.

2.

3.

Термін
Відповідальні
виконання
4.1. Організація навчальної роботи
Проведення відкритих занять,
Грудень
Керівники
академконцертів
за
2019р.
гуртків,
результатами І семестру
(за окремими
зав. відділами
графіками)
протягом
кварталу
Керівники
Проведення екскурсій
(за планами
гуртків,
керівників
зав. відділами
гуртків)
Проведення
атестаційних
протягом
Атестаційна
заходів
педагогами,
які
кварталу
комісія
атестуються у 2019-2020 н. р.
Зміст роботи

Виконання

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

1.

2.

Зміст роботи

Дата
виконання

Відповідальні

ВКП «Родина»
Методична допомога керівникам
За
гуртків в організації та проведенні
запитом
виховних заходів за ВКП
Провести:
виховний захід «Родинне
виховання: заповіді ввічливості і
добра»
11.12.2019р.
(гурток «Чародії» ,
кер. Костіна Н.С.)
Швець О.І.
інтелектуальна гра «Професії
мого роду»
22.01.2020р.
(гурток «Шашки»,
кер. Кузьмінський І.Д.)
інтелектуальна гра «Професії
мого роду»
28.01.2020р.
(с/т клуб «Акцент»,
кер. Колісник Ю.В.)
виховний захід «Сімейний етикет
– шлях до щастя дитини»
17.02.2020р.
(гурток англійської мови,
кер. Лубенець І.І.)
ВКП «Батьківщина. Рідний край»
Методична допомога керівникам
гуртків в організації та проведенні За запитом
виховних заходів за ВКП
Розробити:
Хоріщенко
сценарій віртуальної подорожі
Н.В.
«Нехай веселка над країною
до
заграє, мир і щастя в рідний дім 31.12.2019р.
назавжди завітають»
сценарій інтелектуальної гри
до
«Мій рідний край – моя країна»
15.01.2020р.

Відмітка
про
виконання

3.

4.

сценарій
конкурсу
читців
(декламаторів) «Єдині ми – єдина
до
Україна» (до Дня Соборності 17.01.2020р.
України)
Провести:
інтелектуальну гру «Мій рідний
край – моя країна» в гуртках:
 ЗХК арт-студія «Браво»
05.02.2020р.
(кер. Зубенко С.В.)
13.02.2020р.
 театр мод «Перспектива»
Інформаційна служба «Правовий простір»
Методична допомога керівникам
гуртків в організації та проведенні За запитом
виховних заходів за ІС
Провести:
експрес-гру «Про права, граючи!»
в гуртках:
Хоріщенко
 радіотехнічний
Н.В.
09.12.2019р.
(кер. Вірьовкін В.М.)
 авіамодельний
11.12.2019р.
(кер. Похно Д.О.)
 НХК а/т «Барвінок»
12.12.2019р.
(кер. Безгрєшнова Т.Ю.)
ВКП «Ідеал»
Методична допомога керівникам
гуртків в організації та проведенні За запитом
виховних заходів за ВКП
Розробити:
конспект
музичного
заняття
«Скарби проникливих пісень:
до
музична
пісенна
спадщина 01.12.2019р.
Леонтовича».
Збронська О.В.
сценарій
пізнавальної
бесіди
до
«Микола Лисенко – гетьман
20.12.2019р.
української музики»
Провести:
музичне
заняття
«Скарби
10.12.2019р.
проникливих пісень: музична

спадщина Леонтовича» в ЗХК
«Вокальна
студія
«Нове
покоління» (кер. Котенко В.О.)
тести «Уроки музики» в гуртках:
 по класу акордеону (кер.
14.01.2020р.
Коломацька Т.П.)
 по класу фортепіано (кер.
16.01.2020р.
Дегтярь Т.О.)
 по класу цимбал (кер.
27.02.2020р.
Кретович Н.І.)
ВКП «Кругозір»

5.

Методична допомога керівникам
гуртків в організації та проведенні За запитом
виховних заходів за ВКП
Збронська О.В.
Розробити:
сценарій музичної
скарбнички
до
«Різдвяні хіти»
26.12.2019р.
ВКП «Лідер»

6.

Методична допомога керівникам
гуртків в організації та проведенні За запитом
виховних заходів за ВКП
Розробити:
методичну розробку «Булінг До
соціальна проблема світу»
10.02.2020р.
конспект
інформаційноДо
практичного заняття «Заговори,
14.02.2020р.
щоб я тебе побачив»
конспект заняття з активом
Протягом
дитячого самоврядування
кварталу
(за окремим планом)

Березич Ю.В.

ВКП «Екосвіт»

7.

Методична допомога керівникам
гуртків в організації та проведенні
виховних заходів за ВКП
Розробити:

За запитом

До
сценарій екологічної вікторини
31.01.2020р.
«Галявина чудес»

Березич Ю.В.

Провести:
екологічну вікторину «Галявина
чудес» у гуртках:
 с/т клуб «Акцент»
17.02.2020р.
(кер. Сироткін М.Д.)
 НХК гурток
17.02.2020р.
«Господарочка»
(кер. Сидоренко Л.І.)
ВКП «Етика та психологія»
Провести:
Розвивальне заняття
«Скарбничка успіхів» у гуртку
20.12.2019р.
«Господарочка»
(кер. Сидоренко Л. І.)
Заняття з елементами тренінгу
та групової арт – терапії «Мої
духовні цінності» у НХК студії
10.01.2020р.
образотворчого мистецтва
«Соняшник» ( кер. Юхно К.В.)
8.
Сердюк О.М.
Година спілкування «Як жити
сьогодні, щоб побачити завтра» у
05.02.2020р.
гуртку «Юний дизайнер»
(кер. Нестеренко О. Б.)
Заняття з елементами образо
терапії «Як чудово мислити»
у ЗХК «Арт-студія «Браво» (кер.
Зубенко С.В.); гуртках «Чародії» 26.02.2020р.
(кер. Костіна Н.С.) та «Ідеал»
(кер.Сердюк О. М.)

4.3. Робота за освітніми проєктами

1.

«Моя країна – Україна,
Полтавщина – душа України
Заходи
в
рамках
тижня
національно-патріотичного
виховання
«Українські народні традиції»
- Розважально-ігрова
програма «Андріївські
вечорниці»
- Новорічне свято : «Мої
дарунки та вітання
Святому Миколаю»
- Розважально-ігрова
програма «Новорічний
серпантин»
- Пізнавальна програма
«Новорічний калейдоскоп»

2.

- Свято «В гостях у дідуся
Мороза
- Розважальна програма «З
Різдвом Христовим»
- Конкурс колядок і
щедрівок «Традиції
рідного краю»;
- Розважально-пізнавальна
програма «Стрітення»
- Година спілкування
«Зимові свята - традиція
українського народу»
«Територія творчості»

3.

Заходи, в рамках тижня дитячої
творчості «Арт-мозаїка»

Керівник Хоріщенко Н.В.
20.01.-26.01.
2020р.

Хоріщенко
Н.В.

Керівник Котенко В.О.
08.12.2019р.

Коломацька
Т.П.

20.12.2019р.

Кретович Н.І.

27.12.2019р.

Безгрєшнова
Т.Ю.

29.12.2019р.

Котенко В.О.
Ніколенко Т.І.

30.12.2019р.
05.01.2020р.

12.01.2020р.

Кириленко
В.М.
Мелешко С.В.
керівники
музичних
класів

13.02.2020р.

Коломацька
Т.П.

20.01.2020р.

Котенко В.О.

Керівник Дегтярь Т.О.
10-16.02.
2020р.

Дегтярь Т.О.,
керівники
гуртків

«Той, хто бере – наповнює
долоні, той, хто дає – наповнює
серця»
4.

5.

6.

7.

8.

Благодійна акція «Діти-дітям»
Творча зустріч з волонтером
Наталією Святцевою
«Я відкриваю світ»
Музичне заняття. «Різдвяні хіти»
у гуртку логопедичного співу
«Щебетунчики»
Фешн-крос «Кіндер-мода»
у гуртках методичного відділу:
«Малятко» (кер. Палієнко Т.В.),
«Словограй» (кер. Швець О.І.)
«Чарівна сила мистецтва»
Година спілкування «Таємниці
сюрреалізму»
«Скарбниця художнього
мистецтва»
Екскурсії
до Полтавського художнього
музею (галереї мистецтв)
імені Миколи Ярошенка
з теми: «Західноєвропейське
образотворче мистецтво»
«Пошук, творчість, успіх!»
Майстер – клас «Новорічний
сувенір»
(НХК
гурток
«Господарочка» на базі ЗЗСО
№9)
Персональна виставка творчих
робіт вихованки НХК гуртка
«Господарочка» Носенко Дарини
– «Творчість – це мої крила!» у
Полтавському художньому музеї
(галереї мистецтв) імені Миколи
Ярошенка

Керівник Березич Ю.В.
01-17.12.
2019р.
05.12.2019р.

керівники
гуртків
Березич Ю.В.

Керівник Збронська О.В.
06.01.2020р.
09.01.2020р.

Збронська
О.В.

27.01.2020р.

Збронська
О.В.

Керівник Нестеренко О.Б.
Нестеренко
28.01.2020р.
О.Б.
Керівник Юхно К.В.

Лютий
2020р.

Юхно К.В.,
Куца Т.Ю.,
ГригоренкоГромова В.О.

Керівник Сидоренко Л.І.
27.12.2019р.

07.02.2020р.

Сидоренко
Л.І.

Сидоренко
Л.І.

9.

10.

«Лідер. Патріот. Громадянин»
Виставка-конкурс вітальних
листівок до 85-річчя Палацу
«Віват, Палац!»
«Зберемо воєдино всю нашу
родину!»
Інтелектуальна гра «Немає
переводу добрим звичаям
народу»

Керівник Березич Ю.В.
Березич Ю.В.
До
керівники
15.12.2019р.
гуртків
Керівник Швець О.І.
29.01.2020р.

Швець О.І.

4.4. Освітня діяльність в канікулярний період та в рамках
тематичних тижнів

1.

2
3.
4.

Зимові канікули
Новорічні та Різдвяні заходи для
школярів міста

30.12.2019р.
–
17.01.2020р.

Організація дозвіллєвої роботи з
(за окремими
вихованцями гуртків закладу під
планами)
час канікул
Тиждень національно20.01.-26.01.
патріотичного виховання
2020р.
Тиждень дитячої творчості «Арт- 10.02 – 16.02.
мозаїка»
2020р.

Сергієнко
Г.О.,
Зубенко С.В.,
Котенко В.О.
Гончарова
А.О.
Керівники
гуртків
Хоріщенко
Н.В.
Дегтярь Т.О.

4.5. Освітня діяльність культорганізатора
у гуртках закладу

1.

Бесіда
з
елементами
гри
«Правовий навігатор»
до Міжнародного дня прав
людини у гуртках:
- НХК студія образотворчого
мистецтва «Соняшник»;
- гурток «Шашки»;
- гурток «Ідеал»;
- авіамодельний гурток;
- вокальна студія
«Перлинки».

10.12.2019р.
11.12.2019р.
11.12.2099р.
11.12.2019р.
12.12.2019р.

Гончарова
А.О.

2.

3.

4.

Інформаційний дайджест
«Яким я уявляю майбутнє»
у гуртках:
- ЗХК «Арт-студія «Браво»
(молодша група);
- ЗХК «Арт-студія «Браво»
(молодша група);
- НХК гурток
«Господарочка».
Бесіда
«Медіаграмотність
–
потреба сьогодення» у гуртках:
- «Юний дизайнер»;
- «Ідеал»;
- НХК ансамбль танцю
«Барвінок».
Проведення інформаційних
хвилинок з безпеки
життєдіяльності для вихованців
гуртків закладу.

15.01.20120р.

Гончарова
А.О.

16.01.2020р.
17.01.2020р.

18.02.2020р.
19.02.2020р.
19.02.2020р.
22.01.2020р.
26.02.2020р.

Гончарова
А.О.

Гончарова
А.О.

4.6. Організація діяльності дитячого самоврядування та
Ради активу закладу
1.

2.
3.

Засідання Ради активу
закладу
Виставка-конкурс вітальних
листівок «Віват, Палац!» до 85річчя закладу
Координація та інформаційна
підтримка акції «Діти-дітям»

13.12.2019р.
17.01.2020р.
20.02.2019р.
До
15.12.2019р.
Грудень
2019р.

Березич Ю.В.
Рада активу
Березич Ю.В.
Рада активу
Березич Ю.В.
Рада активу

4.7. Психологічний супровід освітнього процесу у закладі
Робота з педагогами
1.

2.

Визначення коефіцієнту
комунікабельності педагогів
(за методикою В.Ф.Ряховського)
Провести заняття школи
педагогічної майстерності
«Світоч» з теми: «Професійна
мобільність педагога»

До
31.01.2020р.

03.02.2020р.

Сердюк О.М.

Сердюк О.М.

Робота з вихованцями

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Розвивальне заняття
«Скарбничка успіхів» для
вихованців НХК гуртка
20.12.2019р.
«Господарочка»
(кер. Сидоренко Л.І.)
Корекційне заняття
«Як повірити у свої сили?»
для вихованців НХК гуртка
23.01.2020р.
«Господарочка»
(кер. Сидоренко Л.І.)
Розвивальне заняття
«Здоровий я – щаслива сім'я» для
вихованців гуртка
04.02.2020р.
«Щебетунчики»
(кер. Збронська О.В.)
День психології
(відділ прикладного мистецтва)
Заняття з елементами
мандалотерапії
«Допоможи собі сам» для
вихованців НХК студії
образотворчого мистецтва
13.02.2020р.
«Соняшник» (кер. Юхно К.В.)
Заняття з елементами
казкотерапії «Планета Щастя»
для вихованців гуртків:
«Декоративний розпис» (кер.
Бондаренко С. Д. ) та «Гончарик»
(кер. Григоренко-Громова В. О.)
Робота з батьками
Провести опитування батьків на
визначення типу сімейного
До
виховання (опитувальник
17.02.2020р.
«Типи виховання» Л.І. Баркан).
Заняття школи батьківства
«Сімейна розмова» з теми:
27.02.2020р.
«Психогігієна відносин в родині
або правила, що їх регулюють».

Сердюк О.М.

Сердюк О.М.

Сердюк О.М.

Сердюк О.М.

Сердюк О.М.

Сердюк О.М.

5.Організація масової роботи
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Грудень
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Акція «Діти-дітям» (в рамках
реалізації проєкту «Той, хто
бере – наповнює долоні, той,
хто дає – наповнює серця»)
Участь творчих колективів
художнього відділу у міських
та обласних заходах до Дня
збройних сил України
(за запитом)
Творча зустріч з Наталією
Святцевою та її вихованцями
з нагоди відзначення Дня
волонтера в рамках проєкту
«Той, хто бере – наповнює
долоні, той, хто дає –
наповнює серця!»
Участь ЗХК «Вокальна студія
«Нове покоління» (спільно із
ЗЗСО №16) та спортивнотанцювального
клубу
«Акцент» у міському конкурсі
«Творче тріо» (спільно з
приватним
НВК
Оксани
Данько) (ПД «Листопад»)
Прем’єра казки «Новорічні
пригоди Еллі та її друзів» для
вихованців закладу
Казка «Новорічні пригоди
Еллі та її друзів» для дітей
міста
Новорічна
конкурснорозважальна
програма
«Новорічне
розслідування
Пікачу» для дітей міста
Родинне свято «З родини йде
в життя дитина»

01-17.12.
2019р.

Березич Ю.В.,
керівники
гуртків

04-06.12.
2019р.

Котенко В.О.

05.12.2019р.

Березич Ю.В.

11.12.2019р.

Котенко В.О.
Рагуліна О.С.

19.12.2019р.

22-29.12.
2019р.

Зубенко С.В.,
Котенко В.О.
Зубенко С.В.,
Котенко В.О.

22-29.12.
2019р.

Гончарова А.О.,
Котенко В.О.

23.12.2019р.

Сердюк О.М.,
Сидоренко Л.І.

Виконання

Січень

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Новорічна
конкурснорозважальна
програма
«Новорічне
розслідування
Пікачу» для школярів міста
Казка «Новорічні пригоди
Еллі та її друзів» для дітей
міста
Святкова програма «З Різдвом
Христовим!» для вихованців
закладу
Новорічний
капусник
«Новорічний експромт» для
дітей – учасників новорічних
заходів закладу
Віртуальна подорож «Нехай
веселка над країною заграє,
мир і щастя в рідний дім
назавжди завітають» для
вихованців
молодшого
шкільного
віку
гуртків
методичного
відділу
та
відділу
прикладного
мистецтва (в рамках тижня
національно-патріотичного
виховання)
Інтелектуальна гра «Мій
рідний край – моя країна» для
вихованців середнього та
старшого шкільного віку
гуртків
художнього
та
масового відділів (в рамках
тижня
національнопатріотичного виховання)
Конкурс
читців
(декламаторів) «Єдині ми –
єдина Україна» (до Дня
Соборності України) серед
всіх учасників освітнього

До
05.01.2020р.
До
05.01.2020р.
06.01.2020р.

09.01.2020р.

Гончарова А.О.,
Котенко В.О.
Зубенко С.В.,
Котенко В.О.

Гончарова А.О.

Зубенко С.В.

21.01.2020р.

Хоріщенко Н.В.

22.01.2020р.

Хоріщенко Н.В.

24.01.2020р.

Хоріщенко Н.В.

8.

процесу (в рамках тижня
національно-патріотичного
виховання)
Інтелектуальна гра «Немає
переводу добрим звичаям
народу»
для
вихованців
середнього шкільного віку
масового відділу та відділу
прикладного мистецтва (в
рамках проєкту «Зберемо
воєдино всю нашу родину!»)

29.01.2020р.

Швець О.І.

Лютий
1.

2.

3.

4.

Романтична пошта «З Днем
святого Валентина»
(вестибюль закладу)
Свято-нагородження
переможців
конкурсу
«Палітра творчості» (в рамках
тижня
дитячої
творчості
«Арт-мозаїка»)
Фешн-крос «Кіндер мода»
(для вихованців молодшого
шкільного віку)
Свято зустрічі весни «Весела
Масляна» для вихованців
середнього шкільного віку

10-16.02.
2020р.

Гончарова А.О.

14.02.2020р.

Дегтярь Т.О.,
Гончарова А.О.

27.02.2020р.

Збронська О.В.

28.02.2020р.

Гончарова А.О.

6. Організація виставкової діяльності
№
з/п

1.

Зміст роботи

Виставка-конкурс
вітальних
листівок «Віват, Палац!»
(до 85-річчя закладу)

Термін
виконання
Грудень
До
15.12.2019р.

Відповідальні

Березич Ю.В.

Виконання

2.

3.

4.

1.

2

1.

2.

Виставка
творчих
робіт
Зав. відділу
вихованців
відділу З 16.12.2019р.
Керівники
прикладного
мистецтва
гуртків
«Новорічний
калейдоскоп».
(вестибюль)
Участь в обласній виставці
«Самоврядування
очима
Грудень
Юхно К.В.
дітей». (Полтавська ОДА)
2019р.
Участь вихованців відділу
прикладного
мистецтва
у
Дегтярь Т.О.
міській
виставці
з
Грудень
Керівники
образотворчого та декоративно
2019р.
гуртків
–
ужиткового
мистецтва
«Зимовий вернісаж».
(ПХМ
імені
Миколи
Ярошенка)
Січень
Виставка
робіт
з
Юхно К.В.
образотворчого
мистецтва 21.01.2020р.
Куца Т.Ю.
«Зима
–
чарівниця».
Нестеренко
(Вестибюль)
О.Б.
Відкриття виставки творчих
робіт
вихованців
гуртка 31.01.2020р.
Костіна Н.С.
«Чародії» (до 25 – річчя
гуртка)
(Мала
галерея
мистецтв)
Лютий
Лютий
Виставка
творчих
робіт 10.02.2020р.
Зав. відділу
вихованців закладу «Палітра
Керівники
творчості» (Мала галерея
гуртків
мистецтв)
Відкриття
персональної
виставки
творчих
робіт
вихованки
НХК
гуртка 07.02.2020р. Сидоренко Л.І.
«Господарочка»
Носенко
Дарини – «Творчість – це мої
крила!». (ПХМ імені Миколи
Ярошенка)

3.

4.

Участь в обласній виставці
«Знай і люби свій край!».
(ОЦЕВУМ)
Участь в обласній виставці
«Барвисте
перевесло».
(ОЦЕВУМ)

Лютий
2020р.

Лютий
2020р.

Зав. відділу
Керівники
гуртків
Юхно К.В.
Григоренко –
Громова В.О.

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

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Зміст роботи
Всеукраїнський фестиваль зі
спортивних бальних танців
«Legend of Dance»
м. Червоний Донець
Всеукраїнський фестивалі зі
спортивних бальних танців
«Generation Next»
м. Полтава
Чемпіонат Полтавської області
з шашок-100
Міжнародний фестиваль зі
спортивних бальних танців
«Кубок Співдружності»
м. Харків
Шашковий турнір «Різдво
Христове»
Всеукраїнський
фестиваль
«EUROPEAN
MUSIC
AWARDS» м. Дніпро
Участь у відкритих змаганнях
«Дует -2019» м. Полтава

Термін
виконання

Відповідальні

08.12.2019р.

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

15.12.2019р.

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

До
15.12.2019р.
23.12.2019р.

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

05.01.2020р.

Кузьмінський
І.Д.

10-12.01.
2020р.

Зубенко С.В.

22-23.02.
2020р.

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

Виконання

8.Організація роботи з батьками та громадськістю
Термін
виконання

№ з/п

Зміст роботи

1.

Проведення
батьківських
зборів у гуртках закладу (за
окремим графіком)

2.

Засідання
батьківського
комітету закладу

3.

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

4.

Залучення
батьків
освітнього процесу

до

Грудень
2019р.січень
2020р.
09.12.2019р.

23.01.2020р.
18.12.2019р.
26.12.2019р.
18.02.2020р.
протягом
кварталу

Відповідальні

Відмітка
про
виконання

керівники
гуртків
адміністрація
Палацу,
батьківський
комітет
завідувачі
відділів
Котенко В.О.
Зубенко С.В.
Палієнко Т.В.
Дегтярь Т.О.
Адміністрація,
зав. відділами,
практичний
психолог,
культорганізатор

кер. гуртків
5.

Співпраця
з
Полтавським
обласним
Товариством
Червоного Хреста України

Грудень
2019р.

Сергієнко Г.О.,
Березич Ю.В.

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

1.

2.

Зміст роботи
Проведення вступних та
первинних на робочому місці
інструктажів з охорони праці з
новоприбулими працівниками
Проведення цільових
інструктажів з охорони праці з
працівниками

Термін
виконання

Відповідальні

Протягом
кварталу

Сергієнко Г.О.,
Клімовський
Є.Е.

Протягом
кварталу

Сергієнко Г.О.,
Клімовський
Є.Е.

Виконання

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Проведення цільових
інструктажів з ОП та БЖД
перед канікулами з
учасниками освітнього
процесу закладу
Проведення з вихованцями
вступних та первинних
інструктажів на робочому
місці
Проведення з вихованцями
первинних інструктажів
перед канікулами
Проведення цільових
інструктажів з вихованцями
(перед екскурсіями,
змаганнями, конкурсами,
тощо)
Проведення позапланових
інструктажів з вихованцями
(за потреби)
Проведення навчань з питань
охорони праці, безпеки
життєдіяльності та цивільного
захисту з працівниками закладу
Проведення інструктажу
працівників закладу на І гр.
допуску з електробезпеки
Звіт служби з охорони праці за
І семестр 2019-2020н.р.
Ревізія укомплектування
пожежних щитів закладу
Перевірка стану мереж тепло
водо та електропостачання
Технічне обслуговування
системи відео спостереження
закладу
Технічне обслуговування
системи протипожежної
сигналізації закладу

Грудень
2019р.

Зав. відділами

Протягом
кварталу
при
зарахуванні
до гуртка

Керівники
гуртків

Грудень
2019р.

Керівники
гуртків

Протягом
кварталу

Керівники
гуртків

Протягом
кварталу

Керівники
гуртків

Протягом
кварталу
(за окремим
графіком)
Грудень
2019р.
Січень
2020р.
Лютий
2020р.
Щотижнево

Служба з ОП

Технікелектрик
Путря В.М.
Служба з ОП
Клімовський
Є.Е
Клімовський
Є.Е.

Щомісячно

Клімовський
Є.Е.

Щомісячно

Клімовський
Є.Е.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Технічне обслуговування
насосної станції пожежогасіння
закладу
Забезпечення утримання
відповідно до вимог
електромереж,
електроарматури,
електросилових шаф,
освітлювальних електрощитів
Забезпечення робочих місць
засобами захисту від ураження
електрострумом (діелектричні
килимки, спеціальне взуття,
рукавиці, інструменти з
ізольованими ручками)
Частковий ремонт мережі
електропостачання та
електроприладів закладу
Проведення роз’яснювальної
виховної роботи з
попередження дитячого
травматизму під час освітнього
процесу та в побуті
Забезпечення посиленого
пропускного режиму дорослого
контингенту в навчальні
приміщення та рекреації
закладу

Щомісячно

Клімовський
Є.Е.

Протягом
кварталу

Технікелектрик
Путря В.М.

Протягом
кварталу

Клімовський
Є.Е.,
Путря В.М.

Протягом
кварталу

Клімовський
Є.Е.,
Путря В.М.

Протягом
кварталу

Керівники
гуртків

Протягом
кварталу

Чергові
адміністратори,
швейцари

