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ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

  29.08.2017                                                                                                         № 200

Про організацію та структуру методичної роботи в закладах освіти  міста у 2017/2018 навчальному році

	Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», указів Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010             № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Положення про відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, затвердженого рішенням третьої сесії сьомого скликання Гадяцької міської ради від 10.12.2015, рішення сьомої сесії сьомого скликання Гадяцької міської ради від 14.04.2016 «Про створення методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради»,  наказів відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради від 29.06.2016 № 147 «Про створення методичного кабінету», від 29.06.2016 № 146 «Про затвердження Положення про методичний кабінет», від 26.06.2017 № 170 «Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів міста у 2016/2017 навчальному році», від 14.08.2017 № 181 «Про створення науково-методичної  ради та затвердження плану її засідань на 2017/2018 навчальний рік», від 13.10.2016 № 279 «Про затвердження Положення про проведення методичних днів методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради у навчальних закладах м. Гадяча», наказу методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради від 16.07.2016 № 1 «Про організацію роботи закладів освіти міста над новою науково-методичною темою», плану роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради на 2017/2018 навчальний рік, схваленого рішенням науково-методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради від 14.08.2017 протокол № 5, керуючись листами Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 27.07.2017  № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 13.06.2017 № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського від 19.08.2017 № 01-22/941 «Методичні рекомендації до нового 2017/2018 навчального року», інших нормативних документів, що регламентують діяльність закладів освіти щодо оцінювання стану системи освіти та з метою модернізації навчально-виховного процесу у руслі підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, надання педагогічним працівникам методичної допомоги, забезпечення підтримки інноваційної діяльності в системі управління навчальними закладами, розвитку креативної особистості учителя, вихователя, учня, вихованця, створення необхідних умов для науково-методичного забезпечення навчальних закладів міста,

Н А К А З У Ю :

1. Вважати методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради (далі – ММК) координаційним центром методичної роботи навчальних закладів міста.
2. Продовжити у 2017/2018 навчальному році роботу над ІІ (організаційно-методичним) етапом науково-методичною темою освітніх закладів міста «Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення системи компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання й виховання».
3. Затвердити структуру методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами навчальних закладів м. Гадяча у 2017/2018 навчальному році (додається).
4. Проводити міські методичні заходи  в навчальних закладах відповідно до плану роботи ММК на 2017/2018 навчальний рік, схваленого рішенням науково-методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради від 14.08.2017 протокол № 5.
		5. Затвердити перелік міських методичних об’єднань, методичних комісій, творчих груп педагогічних працівників, що діятимуть у 2017/2018 навчальному році та їх голів (додається). Встановити періодичність проведення засідань ММО – три рази на рік: серпень, січень, березень.
	6. Організувати роботу постійно діючих семінарів (Додаток 1).
7. Визначити методичні дні для педагогічних працівників закладів освіти (Додаток 2).
8. Методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради:
8.1. Спрямувати методичну роботу у 2017/2018 навчальному році на:
8.1.1. Забезпечення науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами;
8.1.2. Забезпечення впровадження загальноосвітніх орієнтирів Нової української школи на основі компетентнісного підходу, які зосереджені на вміннях, навичках, ставленнях, якостях;
8.1.3. Забезпечення впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів Базового компоненту дошкільної освіти, комплексної  програми «Українське дошкілля» (у редакції 2017 року);
8.1.4. Реалізацію організаційно-методичних заходів щодо забезпечення виконання програми «Опікуємося освітою» на 2017-2020 роки;
8.1.5. Здійснення заходів щодо реалізації Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020 роки;
8.1.6. Реалізацію організаційно-методичних заходів щодо впровадження Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки;
8.1.7. Реалізацію організаційно-методичних заходів щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі м. Гадяча на 2016-2020 роки;
8.1.8. Забезпечення організаційно-методичного супроводу викладання навчальних предметів у 9-х класах за новими підручниками та у 5-9 класах за новими навчальними програмами, у 1-4, 10-11 класах за оновленими навчальними програмами. Підвищення якості шкільної освіти з огляду на трансформацію освітніх і навчальних програм.
8.1.9. Сприяння розширенню можливостей вивчення іноземних мов у школі, забезпечення організаційного та методичного супроводу проведення в 2017/2018 навчальному році Року німецької мови.
8.1.10. Розширення експериментально-дослідницької роботи, апробацію та впровадження нових освітніх технологій та систем;
8.1.11. Впровадження науково-методичних ідей та інноваційних технологій у педагогічну практику працівників навчальних закладів;
8.1.12. Здійснення методичного супроводу формування здоров’я-збережувального навчального середовища;
8.1.13. Здійснення методичного супроводу організації, підготовки, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації;
8.1.14. Здійснення методичного супроводу повної загальної середньої освіти, допрофільної  підготовки, профільної школи;
8.1.15. Здійснення методичного супроводу позашкільної освіти; 
8.1.16. Здійснення методичного супроводу дошкільної освіти;
8.1.17. Створення системи інформаційної підтримки (у т. ч. і через використання ресурсів мережі Іnternet); 
8.1.18. Здійснення методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми, інклюзивної освіти, психологічної та логопедичної служби та роботи ПМПК;       
8.1.19. Забезпечення організаційно-методичного супроводу реалізації IV (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» (вересень 2016 р. – серпень 2018 р.).
 	8.1.20. Проведення  заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення й  поширення ефективного педагогічного досвіду;
8.1.21. Здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
8.1.22. Організацію наступності навчально-виховної роботи між дошкільною та початковою, початковою та базовою школами;
8.1.23. Здійснення науково-методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором; роботи гуртків (секцій);
8.1.24. Упровадження ІКТ у навчально-виховний та управлінський процеси. 
8.2. Протягом навчального року надавати необхідну допомогу по ліквідації виявлених недоліків в організації і проведенні методичної роботи педагогічними колективами навчальних закладів міста.
8.3. Координувати методичну роботу закладів освіти міста з урахуванням планів Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського на 2017 р., 2018 р.		
8.4. Здійснювати комплексне інформування громадськості міста через ЗМІ, забезпечення ефективної роботи офіційного сайту ММК, персональних сайтів (блогів) та сторінок методистів (у т. ч. сторінок (спільнот) у соціальній мережі «Facebook»), здійснювати видавничу діяльність.
8.5. Підтримувати ініціативи батьківської громади, дитячих та молодіжних організацій, активізувати роботу учнівського самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах міста. 
8.6. Продовжити установлення прямих зв’язків з освітніми партнерами в межах області, України та за кордоном, проводити роботу по подальшому налагодженню співпраці у частині організаційно-методичної роботи з Гадяцькою спеціалізованою школою-інтернатом І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради, ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище», Гадяцьким коледжем культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського, Гадяцьким дитячим будинком, а також відділом освіти, молоді та спорту Сергіївської сільської ради, закладами освіти Сергіївської ОТГ.
8.7. Провести методичні дні ММК у: ДНЗ «Веснянка», ДНЗ № 10 «Казка», Гадяцькій вечірній (змінній) школі.
8.8. Вивчити у 2017/2018 навчальному році:
8.8.1. Результативність внутрішкільної методичної роботи, стан викладання предметів та рівень навченості учнів з предметів державного компоненту у Гадяцькій вечірній (змінній) школі.
8.8.2. Стан організації роботи з батьками відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад у ДНЗ «Веснянка», ДНЗ № 10 «Казка»;
8.8.3. Досвід роботи та надання методичної допомоги з питань інклюзивного навчання у Гадяцькій гімназії ім. Олени Пчілки, Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 3, Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст.               № 4, ДНЗ № 9 «Дзвіночок»;
8.8.4. Стан психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у ДНЗ «Веснянка», ДНЗ № 10 «Казка», Гадяцькій вечірній (змінній) школі;
	8.9. У жовтні-грудні 2017 р. консультувати педагогічних працівників, надавати науково-методичну допомогу та залучати їх до участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у таких номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Фізична культура», «Німецька мова».
	8.10. У листопаді 2017 р. – лютому 2018 р. консультувати педагогічних працівників, надавати науково-методичну допомогу та залучати їх до участі у конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року-2018».
8.11. Організувати роботу Школи  молодого педагога (Додаток 3).
8.12. У березні 2018 р. провести  панораму методичних ідей вчителів, що атестуються на підтвердження та присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та  педагогічних звань.
8.13. Протягом 2017/2018 навчального року продовжити роботу з сайтами відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК, ММО поповнювати базу даних кращого досвіду педагогічних працівників навчальних закладів міста.
8.14. Надалі  накопичувати  та розповсюджувати досвід роботи освітян міста.
8.15. Направляти на навчально-тренувальні збори з питань підготовки учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад на базі Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.С.Макаренка переможців IV, ІІІ та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів відповідно до планів-графіків.
8.16. Створювати організаційні умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення педагогічної компетентності вчителів.
8.17. Забезпечити координацію діяльності навчальних закладів.
8.18. Здійснювати організаційно-методичний супровід діяльності шкільних бібліотек.
8.19. Активізувати співпрацю з місцевими медіа з метою налагодження повноцінного суспільного діалогу, позитивного професійного взаємовпливу та поліпшення якості дитячих та молодіжних програм, освітніх медіа продуктів.
9. Головним спеціалістам відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, методистам ММК у 2017/2018 навчальному році:
9.1. Узяти участь у проведенні планових інспектуваннях (комплексних перевірках): ДНЗ «Веснянка», ДНЗ № 10 «Казка», Гадяцькій вечірній (змінній) школі.
9.2. Організувати роботу Школи резерву керівних кадрів.
9.3. У вересні 2017 р. – квітні 2018 р. організувати роботу атестаційної комісії ІІ рівня, надавати методичну допомогу та консультації з питань атестації педагогічних кадрів.
10. Керівникам закладів освіти:
10.1. Спрямувати організацію методичної роботи відповідно до цього наказу.
10.2. Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами;
10.3. Забезпечити впровадження загальноосвітніх орієнтирів Нової української школи на основі компетентнісного підходу, які зосереджені на вміннях, навичках, ставленнях, якостях;
10.4. Забезпечити впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів Базового компоненту дошкільної освіти, комплексної  програми «Українське дошкілля» (у редакції 2017 року), нової редакції програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
10.5. Забезпечити викладання навчальних предметів у 9-х класах за новими підручниками та у 5-9 класах за новими навчальними програмами, у 1-4, 10-11 класах за оновленими навчальними програмами. 
10.6. Розширювати можливості вивчення іноземних мов у школі, забезпечити організаційний та методичний супровід проведення в 2017/2018 навчальному році Року німецької мови.
10.7. Удосконалювати систему методичної роботи в навчальних закладах на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методики та методики моніторингових досліджень, систематично проводити методичні навчання вчителів з питань освіти для сталого розвитку,  залучати до вивчення цієї проблематики батьків та учнів.
10.8. Забезпечити участь педагогічних працівників у міських колективних формах методичної роботи.
10.9. Забезпечити організаційну підготовку міських методичних заходів, місцем проведення яких визначено навчальні заклади (відповідно плану роботи ММК на 2017/2018 навчальний рік).
10.10. Постійно залучати обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності.
10.11. У вересні-жовтні 2017 р. забезпечити проведення І етапу: Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови і літератури, англійської, німецької, французької мов, історії, правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, інформатики, інформаційних технологій, економіки, трудового навчання, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської творчості ім. Тараса Шевченка,  Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» в номінаціях «Література», «Історія України і державотворення»; обласного конкурсу з креслення та міських конкурсів: знавців історії та історичного краєзнавства «Мій Драгоманівський край» (для учнів 4-11 кл.), знавців основ безпеки життєдіяльності (для учнів 4-9 класів), з математики  та  української мови і літературного читання «Всезнайко» (для учнів 4 класів), по створенню медіа продукції: буклетів, листівок, веб-сторінок, блогів, фотопрезентацій, відеопрезентацій, відеороликів за темою «Здорова дитина – багата країна!» тощо.
  10.12. У вересні 2017 р. – травні 2018 р. організувати підготовку учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (математики, української мови та літератури, хімії, історії, інформатики, географії, англійської мови, біології, фізики) для навчання на базі Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.С.Макаренка.
  10.13. Організувати роботу шкільних секцій МАН.
  10.14. Рекомендувати надати керівникам міських методичних об’єднань (методичних комісій) вільний день для здійснення методичної роботи з педагогічними працівниками (за необхідності).
  10.15. У вересні-листопаді 2017 р. залучати педагогічних працівників до участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у таких номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Фізична культура», «Німецька мова», надавати їм необхідну методичну допомогу.	
  10.16. У листопаді 2017 р. – лютому 2018 р. надавати науково-методичну допомогу та залучати вихователів дошкільних навчальних закладів до участі у конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року-2018».
		  10.17. Протягом 2017/2018 навчального року забезпечити поширення практики інтеграції медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних предметів, розвиток різноманітних факультативних, бібліотечних, медіаосвітніх програм.	
		   10.18. Координувати методичну роботу навчального закладу з урахуванням планів роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради на 2017/2018 навчальний рік і Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського на 2017-2018 р. р.
		   10.19.  Організувати роботу гуртків навчальних закладів відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради від 15.08.2017 № 182 «Про затвердження Положення щодо розробки, затвердження та використання у навчальних закладах міста навчальних програм з позашкільної освіти».
		   10.20. Здійснювати комплексну інформатизацію громадськості міста через ЗМІ, забезпечувати ефективну роботу офіційних сайтів навчальних закладів, здійснювати видавничу діяльність.
		   10.21. Організувати викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році керуючись листами Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 27.07.2017  № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 13.06.2017 № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського від 19.08.2017 № 01-22/941 «Методичні рекомендації до нового 2017/2018 навчального року».
  10.22. До 15.09.2017 подати до ММК копії наказів загальноосвітніх навчальних закладів «Про організацію та структуру методичної роботи на 2017/2018 н. р.» (електронний варіант).
  11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник                  		                                             С.М. Бутенко

Майборода   3-21-28

























										ЗАТВЕРДЖЕНО
										Наказ відділу освіти, молоді та 
										спорту Гадяцької міської ради
										29.08.2017 № 200

П Е Р Е Л І К
 міських методичних об’єднань, методичних комісій, творчих груп педагогічних працівників, що діятимуть у 2017/2018 навчальному році 
та їх голів
№
з/п
Назва ММО
Голова ММО
Навчальний заклад
Міські методичні об’єднання 
1.
Вчителів початкових класів
Білоцерківець В.В.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
2.
Вчителів української та зарубіжної словесності
Нестеренко Н.В.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова
3.
Вчителів іноземних мов (англійська, німецька, французька мови) 
Мироненко Т.Л.
Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки
4.
Вчителів математики та фізики
Борис С.Я.              
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
5.
Вчителів історії, географії та суміжних дисциплін
Бредун М.В.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова
6.
Вчителів біології, хімії, екології та основ здоров’я 
Лукаш В.І.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
7.
Вчителів фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни»
Уніжонний В.Ф.       
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
8.
Вчителів освітньої галузі «Технології» (інформатика, трудове навчання)
Бондаренко Н.Л.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
9.
Вчителів предметів художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура)
Васильченко Т.І. 
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
10.
Заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів (старших вожатих) 
Ковінько Л.І.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 3
11.
Асистентів учителів інклюзивних класів та логопедів
Корнійко Н.В.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
12.
Працівників психологічної служби (практичні психологи, соціальні педагоги)
Київська Т.В.
ДНЗ № 10 «Казка»
13.
Вихователів-методистів  та вихователів дошкільних  навчальних закладів                              
Морквич З.В.
ДНЗ № 10 «Казка»
14.
Голів шкільних МО класних керівників         
Шаманська О.М.
Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки
15.
Вихователів ГПД           
Куришко І.М.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова
Міські методичні комісії
1.
Вчителів фізики

Биченко Н.М.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
2.
Шкільних бібліотекарів

Сітницька Н.А.        
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
Міські творчі групи
1.
Вчителів правознавства «Формування навичок аналізу  нормативно-правових актів  на  уроках правознавства»

Голубенко Л.М.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4
2.
Вчителів  історії «Навчально-методичне забезпечення курсу історії України в 10-11 класах з метою якісної підготовки до ЗНО»

Бредун М.В.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова
3.
Вчителів  географії «Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи»

Васюта Л.І.
Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки
4.
Вчителів фізики «Фізична задача як засіб розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації учнів до навчання фізики»

Биченко Н.М.
Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4


Головний спеціаліст 
відділу освіти, молоді та 
спорту Гадяцької міської ради                                                    Р.В. Кузьменко 

















Додаток 1
                                        до наказу  відділу  освіти, 
молоді та спорту 
Гадяцької міської ради
                                                                                 29.08.2017 № 200

П Е Р Е Л І К 
постійно діючих семінарів, 
що діятимуть у 2017/2018 навчальному році 
та їх керівників

№
з/п
Назва семінару
Керівник семінару
1.
Постійно діючий семінар для директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів «Модернізація управлінської діяльності керівника освітньої установи в умовах розвитку освіти регіону»
 
Бутенко С.М. – начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради;
Павленко А.М. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради;
Майборода С.М. – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради                                                                 
2.
Заступників директорів з виховної (навчально-виховної роботи) та педагогів-організаторів  загальноосвітніх навчальних закладів «Основні напрями діяльності загальноосвітнього навчального закладу з питань формування превентивних компетенцій сучасного школяра»          
Шимка Н.П. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради                                                                 
3.
Вчителів іноземних мов «Вдосконалення  професійних компетентностей  учителя іноземної мови»             
Мирошниченко Н.М. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради  
                                                               
4.
Вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури «Проектування та проведення уроків української мови і літератури, зарубіжної літератури на засадах компетентнісного підходу в умовах реформування української школи»
Мирошниченко Н.М. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради  
                                                               
Продовження додатку 1

5.
Вчителі основ здоров’я та хімії «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії та основ здоров’я як засіб формування практичної компетентності»
Лисенко В.В. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради  
                                                            



Головний спеціаліст 
відділу освіти, молоді та 
спорту Гадяцької міської ради                                                    Р.В. Кузьменко
Додаток 2
                                        до наказу  відділу  освіти, 
молоді та спорту 
Гадяцької міської ради
                                                                                 29.08.2017 № 200

Методичні  дні  для педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів
у 2017/2018 навчальному році


День тижня


Навчальні предмети
Понеділок
Історія, правознавство, «Людина і світ», географія, економіка, іноземні мови, вихователі ГПД

Вівторок
Заступники директорів з навчально-виховної роботи, початкові класи, біологія, хімія, основи здоров’я, інформатика, трудове навчання

Середа
Українська мова і література, зарубіжна література, російська мова, образотворче  мистецтво, художня  культура, музичне мистецтво

Четвер
Заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники, вчителі індивідуальної та інклюзивної форми навчання, фізична культура, «Захист Вітчизни»

П’ятниця
Директори   загальноосвітніх   навчальних  закладів,   шкільні бібліотекарі, математика, фізика, фахівці психологічної служби



Головний спеціаліст 
відділу освіти, молоді та 
спорту Гадяцької міської ради                                          Р.В. Кузьменко                                 









Додаток 3
                                        до наказу  відділу  освіти, 
молоді та спорту 
Гадяцької міської ради
                                                                                 29.08.2017 № 200


П Е Р Е Л І К 
секцій Школи молодого педагога, 
 що діятимуть у 2017/2018 навчальному році 
та їх координаторів

№
з/п
Назва секції
Координатор
1.
Вчителів початкових класів
Шимка Н.П.
2.
Вчителів фізики та математики
Ємець С.М.
3.
Вчителів іноземних мов
Мирошниченко Н.М.
4.
Вчителів історії, географії та суміжних дисциплін
Майборода С.М.
5.
Вчителів предметів освітньої галузі «Технології»
Лисенко В.В.
6.
Вчителів предметів художньо-естетичного циклу
Шимка Н.П.
7.
Вихователів ДНЗ
Аколович Т.П.
8.
Практичних психологів та соціальних педагогів
Аколович Т.П.
9.
Фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни»
Лисенко В.В.
10.
Вчителів біології, хімії та основ здоров’я 
Лисенко В.В.


Головний спеціаліст 
відділу освіти, молоді та 
спорту Гадяцької міської ради                                                    Р.В. Кузьменко


