УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
34200, смт.Рокитне,вул.Незалежності,13 тел. – 2-29-44, телефон/факс – 2-29-44

13.08.2019 р. № 01-07/34

Керівникам закладів загальної
середньої, дошкільної
та
позашкільної освіти

Просимо довести до відома педагогічних працівників навчальних закладів
району План заходів методичного кабінету для забезпечення організованого
початку нового навчального року.

Додаток: лист на 2 аркушах.

Завідувач районного
методичного кабінету

Л.Сулковська

Додаток
до
листа
Рокитнівського
районного
методичного кабінету
№ ___ від __.08.2019 р.

План
заходів методичного кабінету для забезпечення
організованого початку нового навчального року
№
з/
Зміст заходів
п
1. Укладання графіка секційних
засідань, доведення його до
відома керівників навчальних
закладів:
керівники
шкільних
методичних
об’єднань
початкових класів

Місце
проведення
(актові зали)

Дата проведення,
місце проведення

Відповідальні

до 13.08.2019 р.

Л.Сулковська

ОЗНЗ «РЗОШ
№3»

27.08.2019 р. 1000 год.

В.Стрілець

ОЗНЗ «РЗОШ
№3»
РНВК «гімназія»

23.08.2019 р. 1000 год.

В.Стрілець

27.08.2019 р. 1200 год.

Ж.Дубовець

- іноземної мови (англійська,
німецька,
французька, РНВК «гімназія»
польська)

.
27.08.2019 р. 1000 год.

Ж.Дубовець

української
літератури;

-

вихователів ГПД;

- зарубіжної літератури;

- історії
етики;

та

та

ОЗНЗ «РЗОШ
№3»

21.08.2019 р. 1200 год.

О.Ярвісалова

правознавства,

ОЗНЗ «РЗОШ
№3»

21.08.2019 р. 1000 год.

О.Ярвісалова

ЦДЮТ

22.08.2019 р. 1000 год.

І.Романчук

23.08.2019 р. 1200 год.

В.Маринич

мови

- географії та основ економіки;

- фізичної культури, захисту РНВК «гімназія»
Вітчизни;
- основ здоров’я;

ЦДЮТ

23.08.2019 р. 1200 год.

І.Романчук

- біології, екології, хімії;

ЦДЮТ

23.08.2019 р. 1000 год.

І.Романчук

22.08.2019 р. 1000 год.

В.Маринич

- технології (технічна
обслуговуюча праця);

і РНВК «гімназія»

- музичного мистецтва;

ЦДЮТ

22.08.2019 р. 1200 год.

Н.Федорович

- дошкільних працівників;

ДНЗ №2

22.08.2019 р. 1000 год.

Н.Черногор

- математики;

РНВК «гімназія»

23.08.2019 р. 1000 год.

Т.Богданець

- фізики, астрономії;

РНВК «гімназія»

22.08.2019 р. 1000 год.

Т.Богданець

27.08.2019 р. 1000 год.

В.Стрілець

- образотворчого мистецтва та РНВК «гімназія»
художньої культури;

22.08.2019 р. 1200 год.

В.Маринич

- педагогів-організаторів;

РНВК «гімназія»

23.08.2019 р. 1200 год.

Н.Федорович

- інформатики;

ЦДЮТ

27.08.2019 р. 1000 год.

О. Помін

- бібліотекарів;

РМК

27.08.2019 р. 1000 год.

Т.Богданець

ЦДЮТ

27.08.2019 р. 1200 год.

Н.Федорович

19.08.2019 р. 0930 год.
РМК

Л.Сулковська

- керівниками ЗНЗ;

28.08. 2019 р. 1400 год.
РМК

- заступниками директорів з
НВР;

28.08. 2019 р. 1400 год.
РНВК-гімназія

М.Кузьмич,
головні спеціалісти,
Л.Сулковська,
методисти

- заступниками директорів з
ВР;

28.08. 2019 р. 1400 год.
ОЗНЗ РЗОШ №3

Н.Федорович

28.08. 2019 р. 1400 год.
ДНЗ №2
до 28.08.2019 року

Н.Черногор

- психологів та соціальних
педагогів;

2.

3.
4.

- керівників гуртків.
Проведення
інструктивнометодичних нарад з питань
забезпечення організованого
початку нового навчального
року з:
- методистами РМК;

ОЗНЗ «РЗОШ
№3»

- завідувачками ДНЗ.
Випуск
до
конференції
«Освітянського вісника»
Підготовка
методичних
рекомендацій до проведення
Першого уроку:
- 1-4 класи;
- 5-11 класи.

Завідувач районного методичного кабінету

до 26.08.2019 року

Л.Сулковська,
методисти
В.Стрілець
Н.Федорович,
О.Ярвісалова

Л.Сулковська

