
ПЛАН РОБОТИ 

Позашкільного навчального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості»  

Енергодарської міської ради 

на вересень 2015 р. 

 

№ Захід 
Дата 

проведення 
Відповідальні 

1.  Проведення оперативних нарад щопонеділка Директор 

2.  Наради при заступниках директора 31.08.2015;  

01.08.2015 

ЗДзНВР,ЗДзНМР 

3.  Контроль стану відвідування 

вихованцями навчальних занять 

гуртків 

щоденно ЗДзНВР  

4.  Контроль за рухом вихованців  та 

наповнюваністю груп гуртків 

28.09.2015-

30.092015 

Завідувачі 

відділів 

5.  Призначення відповідальних  осіб за 

ведення та збереження ділової 

документації 

До 

01.09.2015 

Директор 

6.  Затвердження мережі гуртків на 

2015/2016 н.р. 

До 

01.09.2015 

Директор 

7.  Встановлення тарифних розрядів, 

доплат, педагогічного навантаження 

керівників гуртків на 2015/2016 н.р.  

до 

10.09.2015 

Директор 

8.  Затвердження плану роботи закладу 

як опорного навчального закладу 

До 

05.09.2015 

Директор, 

ЗДзНМР,ЗДзНВР 

9.  Складання графіку чергування 

адміністрації ЦДЮТ по суботах 

До 

15.09.2015 

ЗДзНВР 

10.  Загальні збори трудового колективу 03.09.2015 Директор, голова 

ПК 

11.  Створення атестаційної комісії До 

20.09.2015 

Директор 

12.  Створення комісії з трудових спорів До 

05.09.2015 

Директор 

13.  Оновлення комісії з розподілу премії До 

05.09.2015 

Директор 

14.  Організація роботи зі зверненнями 

громадян, затвердження графіку 

прийому громадян 

До 

03.09.2015 

Директор 

15.  Ознайомити робітників закладу з 

правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та режимом роботи 

ЦДЮТ в новому навчальному році 

03.09.2015 Директор 

16.  Укладання угод про функціонування До 21.09 ЗДзНВР 



гуртів ЦДЮТ базі ЗНЗ міста 

17.  Перевірка  оформлення документації 

щодо руху вихованців 

28.09.2015 – 

29.09.2015 

ЗДзНВР 

18.  Забезпечення організації навчально-

виховного процесу у 2015/2016 н.р. 

До 

01.09.2015 

ЗДзНВР 

19.  Затвердження календарно-тематичних 

планів роботи гуртків на І півріччя 

2015/2016 н.р.  

До 

15.09.2015 

ЗДзНМР, 

керівник МО 

20.  Складання та затвердження розкладу 

занять гуртків на І півріччя 2015/2016 

н.р. 

До 

15.09.2015 

ЗДзНВР 

21.  Комплектування груп гуртків 

вихованцями 

до 

15.09.2015 

Завідувачі 

відділів 

22.  Підготовка пакету документів для 

зарахування вихованців до гуртків 

відповідно до робочого навчального 

плану ЦДЮТ на 2015/2016 н.р. 

до 

15.09.2015 

Завідувачі 

відділів 

23.  Складання графіку проведення 

організаційних  батьківських зборів в 

гуртках 

До 

15.09.2015 

Завідувачі 

відділів 

24.  Ведення рейтингової системи оцінки 

гуртків 

постійно Відповідальні 

педагогічні 

працівники 

25.  Перевірка стану ведення журналів 

планування та обліку роботи гуртків 

25.09.2015 – 

30.09.2015 

Завідувачі 

відділів 

26.  Ведення обліку вихованців Постійно Завідувачі 

відділів, секретар 

27.  Вивчення та аналіз стану 

збереженості контингенту вихованців 

До 

28.09.2015 

ЗДзНВР 

28.  Проведення індивідуальних 

консультацій для керівників гуртків 

Протягом 

тижня 

Зав.відділу 

методичного, 

методисти 

29.  Створення банку інформації щодо 

впровадження проблемної теми у 

навчально-виховний процес ЦДЮТ 

До 

25.09.2015 

ЗДзНМР 

30.  Удосконалення положень про 

конкурси «Кращий гурток року», 

«Кращий вихованець року» 

До 

15.09.2015 

зав.відділу 

методичного 

31.  Управлінський семінар щодо ведення 

ділової документації 

 Директор 

32.  Організація та проведення семінару-

практикуму «Мотивація до 

саморозвитку» 

08.09.2015 директор, 

ЗДзНМР, 

методисти 

33.  Початок роботи на підготовкою Протягом директор, 



матеріалів щодо присвоєння 

колективам звання «Народний 

колектив», «Зразковий колектив» 

місяця ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного 

34.  Робота щодо створення 

інформаційного ресурсу, який би 

акумулював досвід роботи педагогів 

ЦДЮТ над єдиною методичною 

темою 

Протягом 

місяця 

ЗДзНМР, 

завідувач 

бібліотекою 

35.  Школа молодого педагога 22.09.2015 зав.відділу 

методичного 

36.  Навчально-методичний семінар 

«Методичні рекомендації з написання 

та оформлення методичних розробок» 

15.09.2015 ЗДзНМР, 

методисти 

37.  Організація та проведення циклу 

майстер-класів 

14.09.2015 – 

18.09.2015 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного, 

методисти 

38.  Складання планів виховної роботи 

керівників гуртків 

До 

15.09.2015 

ЗДзНВР, 

керівники гуртків 

39.  Тиждень відкритих дверей ЦДЮТ 

«Чарівний світ творчості» 

14.09.2015 – 

18.09.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

40.  Екскурсії по ЦДЮТ для учнів 

початкової та середньої ланки 

загальноосвітніх навчальних закладів 

міста 

14.09.2015 – 

30.09.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

41.  Оформлення виставок творчих робіт 

вихованців декоративно-прикладного, 

технічного відділу «Дари осені» 

До 

14.09.2015 

Зав. відділу 

42.  Ігрові розважальні програми 

«Посвята у гуртківців» 

15.09.2015 – 

30.09.2015 

зав. ОМ відділу 

43.  Тиждень фізкультури і спорту 07.09.2015 – 

11.09.2015 

зав. ОМ відділу 

44.  Загальна конференція вихованців 

ЦДЮТ 

14.09.2015 ЗДзНВР, Зав. ОМ 

відділу 

45.  Видання газети про життя ЦДЮТ 24.09.2015 Президент ДП, 

культорагізатор 

46.  Поновлення стенду «Екран Дитячого 

парламенту ЦДЮТ» 

систематично Президент ДП, 

культорагізатор 

47.  Створення та систематичне 

оновлення сторінки роботи Дитячого 

Парламенту на сайті ЦДЮТ 

систематично Президент ДП, 

культорагізатор 

48.  Обласний етап міжнародного 

конкурсу малюнків та фотографій 

«Дружать діти на планеті» 

25.09.2015 Завідувач відділу 



49.  Відкрита першість м. Енергодара 

«Осінні вітрила-2015» на призи ВП 

«Атоменергомаш» 

05.09.2015-

06.09.2015 

Завідувач відділу 

50.  Відбіркові змагання на Кубок м. 

Енергодара 

07.09.2015, 

08.09.2015 

Завідувач відділу 

51.  Відвідування занять з метою 

виявлення дітей з низьким рівнем 

адаптації 

Протягом 

місяця 

Пр.психолог 

52.  Рекомендації молодим педагогам 

«Участь педагога в формуванні 

дружнього колективу вихованців» 

21.09.2015 Пр.психолог 

53.  Діагностичне дослідження педагогів 

«Вивчення мотивації професійної 

діяльності» (до МО) 

22.09.2015 Пр.психолог 

54.  Години психолога з вихованцями  згідно з 

диференційн

им планом 

роботи 

практичного 

психолога 

Пр.психолог 

 

55.  Консультування педагогів 

«Рекомендації по організації 

адаптаційного періоду» 

07.09.2015 Пр.психолог 

56.  Консультування адміністрації закладу 

«Принципи мотивації трудової 

діяльності» 

08.09.2015 Пр.психолог 

57.  Батьківський лекторій 

«Гіперактивність дітей» 

22.09.2015 – 

24.09.2015 

Пр.психолог 

58.  Батьківський лекторій 

 «Сім’я: простір без насилля» 

25.09.2015 – 

26.09.2015 

Пр.психолог 

59.  Складання планів співпраці з 

навчальними закладами міста 

До 

28.09.2015 

ЗДзНВР 

60.  Складання планів співпраці з 

громадськими організаціями міста 

До 

28.09.2015 

Зав.ОМ відділу 

61.  Проведення загальних батьківських 

зборів 

10.09.2015 Директор, зав. 

ОМ відділу 

62.  Проведення семінару-практикуму для 

педагогів ЦДЮТ щодо вдосконалення 

навичок володіння ІКТ 

09.09.2015 ЗДзНМР,ЗДзНВР, 

керівник гуртка 

«Комп’ютерні 

ГІТ» 

63.  Перевірка наявності у кабінетах 

інструкцій для працівників щодо всіх 

видів праці та використання 

обладнання 

До 

10.09.2015 

інженер з ОП 



64.  Проведення вступного, первинного та 

повторного (у разі по треби) 

інструктажів для працівників закладу 

Згідно 

графіку 

Інженер  з ОП 

65.  Перевірка забезпеченості закладу 

первинними засобами пожежогасіння 

та обладнання кабінетів 

вогнегасниками 

вересень Заступник 

директора з АГЧ 

66.  Організація заходів на початок 

навчального року в системі 

цивільного захисту 

До 

10.09.2015 

Начальник 

цивільного 

захисту 

67.  Оновлення плану дій запобігання і 

реагування на НС (в режимах: 

повсякденного функціонування, 

підвищеної готовності, надзвичайної 

ситуації,  надзвичайного стану та 

воєнного стану) 

у разі 

необхідності  

Начальник 

цивільного 

захисту 

68.  Ознайомлення колективу закладу з 

планом дій запобігання і реагування 

на НС 

У разі 

оновлення 

Начальник 

цивільного 

захисту 

69.  Створення евакуаційної групи 

навчального закладу 

До 

10.09.2015 

Начальник 

цивільного  

захисту 

70.  Створення навчальних груп з ЦЗ та 

призначення їх керівників 

До 

10.09.2015 

Начальник 

цивільного 

захисту 

71.  Призначення відповідального за 

пожежну безпеку та встановлення 

протипожежного режиму у закладі 

До 

01.09.2015 

Директор  

72.  Призначення відповідального за 

електрогосподарство ЦДЮТ. 

Профілактичний огляд 

електрообладнання і електромережі 

закладу 

До 

01.09.2015 

Директор, 

ЗД з АГЧ 

73.  Перевірка паспортів навчальних 

кабінетів 

До 

15.09.2015 

Директор 

74.  Видання керівникам гуртків 

обладнання, аудіо техніки, 

канцелярських  товарів, медикаментів 

та інших матеріальних цінностей 

Протягом 

місяця 

ЗД з АГЧ 

75.  Перевірка обліку матеріальних 

цінностей, особистого майна 

працівників ЦДЮТ та складання 

договорів відповідного зберігання за 

необхідністю 

Протягом 

місяця 

ЗДзАГЧ 



Управлінський контроль діяльності закладу 

76.  Календарно-тематичне планування 

роботи гуртків 

До 

14.09.2015 

ЗДзНМР 

77.  Готовність закладу до  нового 

навчального року 

До 

01.09.2015 

Директор, 

заступник 

директора з АГЧ, 

НМР 

78.  Співпраця з ЗНЗ та громадкістю міста До 

28.09.2015 

ЗДзНВР 

79.  Рівень укомплектованості навчальних 

груп на початок навчального року та 

стан збереженості контингенту 

вихованців 

01.09.2015 – 

15.09.2015 

ЗДзНВР 

80.  Наявність медичних довідок у 

вихованців закладу 

До 

15.09.2015 

Зав.відділу  

 

 

 

Директор ЦДЮТ                                                                   Л.В. Капля 


