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РУДИК Ольги Василiвни
Серпень
1.

Корегування навчаJIьних планiв та програм

2. Знайомство та робота з новими педпрацiвниками
3. Участь у роботi серпневих конференцiй та методичних нарад

4. участь у пiдготовцi та проведення методичноI ради

зп(пт)о

5. Визначення напрямiв роботи школи молодого майстра

Вересень
IндивiдуЕlJIьна робота з педпрацiвниками
проблем та складання планiв роботи

1.

2. Робота з головами методичних

з

визначення педагогlчних

комiсiй по складанню планiв роботи

3. Складання та затвердження загаJIьного плану роботи методичного кабiнету

Жовтень
1. дналiз результатiв перевiрочних контрольних робiт здобувачiв освiти I
курсу за базову середню школу
2. Участь у роботi методичних комiсiй по визначенню напрямiв дiяльностi на
ocHoBi аналiзу результатiв перевiрочних робiт
3. Надання iндивiдуальноi методичноi допомоги педпрацiвникам

категорiю або отримати
4. Робота з педпрацiвниками, якi бажають пiдвищити
педагогiчне звання
5. Складання графiку вiдвiдування урокlв

подыIи заяву на
6. Надання iндивiдуальноТ допомоги педIIрацiвникам, якi
матерiалу
чергову або позачергову атестацiю, у пiдготовцi методичного

атестацiйних
7. Проведення iнструктивних нарад про IIорядок пiдготовки

атестацii
матерiалiв, методичних розробок, порядок проходження

Листопад
контрольних робiт на I-II
1. Визначення порядку проведення директорсъких

Kypci та розробка методики ik проведення

час rтроведення
2. Участь у tlроведеннi, надання методичноТ допомоги пiд
директорсъких контрольних робiт
З. Аналiз резулътатiв директорських контрольних робiт
навчаJIъно4. Надання методичноi допомоги педпрацiвникам в органiзацiт

виховного процесу

тижнiв, KoHKypciB
5. Надання методичноi доIIомоги у проведеннi предметних
професiйноТ майстерностi

та контролъних робiт за
1. Надання методичноi допомоги проведення залiкiв
I пiврiччя

2. Корегування роботи педпрацiвникiв

у

напрямку усунення недолlкlв у

навчаннi

виконанню планiв роботи
3. Iндивiдуальна робота з педпрацiвниками по

4.

Надання методичноi допомоги майстрам виробничого навчання у

проведеннi перевiрочних робiт за I семестр,

сiчень - лютий
1. надання допомоги педпрацiвникам у роботi
мають заборгованiстъ за резулътатами I семестру

зi здобувачами освiти,

2. Пiдготовка та участь у проведеннi педагогiчноi ради

що

З. Робота з головами методичних комiсiй по керегуванню роботи на

II

семестр
4. Пiдготовка матерiалiв для проведення атестацii педпрацiвникiв
5. Участь у роботi атестацiйноi KoMicii.

Березень
методичноi допомоги у проведеннi предметних тижнiв, KoHKypciB
професiйноi майстерностi
1. Надання

2. Пiдготовка атестацiйних матерiалiв педпрацiвникiв.

KBiTeHb

l.

Розробка порядку та методики проведення директорських контрольних
робiт на I Kypci

2. Участь у

проведеннi, надання методичноi допомоги

директорських контрольних робiт

у

проведеннi

3. Аналiз результатiв, визначення напрямкiв роботи

4. Проведення анкетування педагогiчних працiвникiв з метою визначення
напрямкiв науково-методичноi роботи з ними.

1. Обробка анкет та визначення напрямкiв роботи на наступний навчальний

piK

2. Аналiз дiючих навчальних планiв та програм, органiзацiя роботи по iх
корегуванню
3. Надання методичноi допомоги у пiдготовцi до рiчних залiкiв та iспитiв.

Червень
1.

Участь у проведеннi пiдсумкових засiдань методичних комiсiй

2.Участь у роботi екзаменацiйних та квалiфiкацiйних комiсiй
3. Приймання звiтiв педагогiчних працiвникiв по виконанню рiчних планiв
роботи.

