
ПЛАН РОБОТИ 

Позашкільного навчального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості»  

Енергодарської міської ради 

на листопад 2015 р. 

 

№ Захід 
Дата 

проведення 
Відповідальні 

1.  Проведення оперативних нарад щопонеділка Директор 

2.  Наради при директорі 03.11.2015 Директор 

3.  Наради при заступниках 

директора 

02.11.2015;  

03.11.2015 

ЗДзНВР,ЗДзНМР 

4.  Засідання Ради ЦДЮТ 26.11.2015 Директор, голова 

ради ЦДЮТ 

5.  Ведення рейтингової системи 

оцінки гуртків 

систематично Відповідальні 

педагогічні 

працівники 

6.  Контроль стану відвідування 

вихованцями навчальних занять 

гуртків 

щоденно ЗДзНВР, черговий 

адміністратор 

7.  Перевірка стану ведення 

журналів планування та обліку 

роботи гуртків 

25.11.2015 – 

30.11.2015 

Завідувачі відділів 

8.  Ведення обліку вихованців постійно Завідувачі відділів 

9.  Щомісячний контроль за рухом 

вихованців  та наповнюваністю 

груп гуртків 

27.11.2015 - 

30.11.2015 

ЗДзНВР, 

зав.відділами 

10.  Проведення індивідуальних 

консультацій для керівників 

гуртків 

Протягом 

місяця 

Зав.відділу 

методичного, 

методисти 

11.  Відвідування занять гуртків з 

наданням адресної методичної 

допомоги щодо реалізації 

діяльнісного підходу до 

організації НВП  

протягом 

місяця 

заступники 

директора з НМР та 

НВР,  заввідділів, 

методисти 

12.  Управлінський семінар щодо 

ведення ділової документації для 

осіб, які здійснюють контрольно-

аналітичну функцію в закладі 

05.11.2015 Директор 

13.  Школа молодого педагога 10.11.2015 зав.відділу 

методичного 

14.  Проведення діагностики 

професійних та особистісних 

якостей молодих педагогів 

До 24.11.2015 зав. відділу 

методичного, 

практичний 

психолог 

 



15.  Семінар – практикум «Етапи під-

готовки та проведення сучасного 

заняття як запорука формування 

творчої особистості вихованців» 

(2 заняття) 

03.11.2015 зав. відділу 

методичного 

16.  Навчально-методичний семінар 

«Використання інноваційних 

технологій під час роботи 

гуртка» 

17.11.2015 заступники 

директора з НМР та 

НВР,  зав. відділів, 

методисти 

17.  Організація та проведення тижня 

педагогічної майстерності з 

метою поширення кращого 

педагогічного досвіду та 

вдосконалення педагогічної 

якості навчально-виховного 

процесу 

16.11.2015 – 

21.11.2015 

ЗДзНМР 

18.  Ведення обліку участі 

вихованців в масових заходах 

систематично Зав. ОМ відділу 

19.  Ігрова –  розважальна  програма  

для учнів загальноосвітніх 

закладів міста «Золота осінь» 

09.11.2015 – 

13.11.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

20.  Тиждень толерантності 10.11.2015 – 

18.11.2015 

Пр..психолог 

21.  Заходи до Дня Гідності і Свободи 19.11.2015 – 

23.11.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

22.  Заходи щодо вшанування пам’яті 

жертв голодоморів в Україні 

23.11.2015 – 

27.11.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

23.  16 днів проти насильства 25.11.2015 – 

10.12.2015 

Пр.психолог, зав. 

ОМ відділу 

24.  Місячник безпеки ЖД Протягом 

місяця 

ЗДзНВР, інженер з 

ОП 

25.  Заходи до Дня української 

пісенності та мови 

09.11.2015 ЗДзНМР, зав. 

бібліотекою, зав 

ОМв 

26.  Видання газети про життя 

ЦДЮТ 

26.11.2015 Президент ДП, 

культорагізатор 

27.  Поновлення стенду «Екран 

Дитячого парламенту ЦДЮТ» 

У разі 

необхідності 

Президент ДП, 

культорагізатор 

28.  Створення та систематичне 

оновлення сторінки роботи 

Дитячого Парламенту на сайті 

ЦДЮТ 

систематично Президент ДП, 

культорагізатор 

29.  Всеукраїнський конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» (заочний)  (м. Київ, 

Український державний центр 

09.11.2015 Завідувач відділу 



позашкільної освіти) 

30.  Міський турнір з шахів на Кубок 

міста Енергодара 

18.10.2015-

13.12.2015 

Зав. відділом, 

кер.гуртка Суханов 

В.Ю. 

31.  Вивчення емпатійних здібностей 

молодих педагогів 

10.11.2015-

12.11.2015 

Пр. 

психолог 

32.  Анкетування референтних груп 

педагогів, що атестуються 

«Експертна оцінка професійних 

якостей» 

02.11.2015-

04.11.2015 

Пр. 

психолог 

33.  Діагностичне дослідження 

емоційного вигорання педагогів 

05.11.2015-

09.11.2015 

Пр. 

психолог 

34.  Заняття з елементами 

казкотерапії «Зіркова країна»  

10.11.2015 Пр. 

психолог 

35.  Тренінг для представників 

учнівського самоврядування 

«Школа лідерів» (1 заняття) 

06.11.2015 Пр. 

психолог 

36.  Години психолога з вихованцями  згідно з 

диференційним 

планом роботи 

практичного 

психолога 

Пр. 

психолог 

37.  Психологічний супровід 

обдарованих дітей (виявлення, 

спостереження, співбесіди з 

педагогами)  

До 09.11.2015 Пр. 

психолог 

38.  Психологічний супровід дітей  

ОПС: 

Індивідуальна корекційна 

Індивід.робота з дітьми ОПС 

  

 

20.11-25.11 

25.11-30.11 

Пр. 

психолог 

39.  Пам’ятка для батьків 

«Попередження насилля» 

15.11.2015 Пр. 

психолог 

40.  Консультування педагогів 

«Основні принципи роботи 

педагога в групах, де навчаються 

діти з особливими потребами» 

03.11.2015 Пр. 

психолог 

41.  Консультування педагогів 

«Особливості спілкування з 

батьками по телефону» 

05.11.2015 -

06.11.2015 

Пр. 

психолог 

42.  Оновлення інформаційного 

стендів для батьків  

1. «Для Вас, батьки!»; 

2. «Запитання - відповіді» 

До 23.11.2015 Пр. 

психолог 

43.  Проведення семінарів для 

педагогів: 

«Емоційні розлади у дітей» 

18.11.2015 Пр. 

психолог 



44.  Семінар для педагогів 

«Професійне вигорання:шляхи 

попередження» 

30.11.2015 Пр. 

психолог 

45.  Систематичне оновлення сайту 

ЦДЮТ 

систематично ЗД з НВР, 

зав.бібліотекою 

46.  Провести теоретичний семінар з 

теми «Створення електронного 

портфоліо керівника гуртка» 

25.11.2015 Зав.відділу 

методичного 

47.  Проведення семінару-

практикуму для педагогів ЦДЮТ 

щодо вдосконалення навичок 

володіння ІКТ 

23.11.2015 

24.11.2015 

ЗДзНМР,ЗДзНВР, 

керівник гуртка 

«Комп’ютерні ГІТ» 

48.  Контроль за проведенням 

інструктажів з вихованцями та 

записами у журналах гурткової 

роботи  під особистий підпис 

щомісячно Інженер з ОП 

49.  Підготовка комплексу заходів 

щодо підготовки закладу до 

зимових умов 

До 27.11.2015 ЗД з АГЧ 

50.  Підготовка кабінетів, холів до 

роботи в зимовий період: 

утеплення віконних рам, дверей з 

виходом на вулицю 

До 01.12.2015 ЗД з АГЧ 

Управлінський контроль діяльності закладу 

51.  Стан ведення документації 

методичних об’єднань 

23.11.2015 – 

28.11.2015 

ЗДзНМР 

52.  Якість проведення навчальних 

занять молодими педагогами 

02.11.2015 – 

14.11.2015 

ЗДзНМР, ЗДзНВР, 

зав. відділами, 

методисти 

53.  Організація змістовного дозвілля 

під час осінніх канікул 

До 06.11.2015 ЗДзНВР 

54.  Рівень проведення основної 

частини начального заняття 

педагогами ЦДЮТ 

23.11.2015 – 

27.11.2015 

Зав.відділу 

методичного, 

ЗДзНМР, ЗДзНВР, 

зав. відділами, 

методисти 

55.  Якість навчально-виховного 

процесу в гуртках художньо – 

естетичного напрямку 

Протягом 

місяця 

Директор, ЗДзНВР, 

ЗДзНМР, зав. 

відділами, 

методисти 

 

 

 

Директор ЦДЮТ                                                                   Л.В. Капля 


