Затверджено
протокол колегії відділу освіти
від _______2012р. №___
ОСНОВНІ ЗАХОДИ
відділу освіти та районного методичного кабінету на 2012 – 2013 навчальний рік
Серпень 2012 рік
з 13.08
21.08
24.08
з 22.08
29.08
30.08
до 31.08

Огляд готовності установ освіти до нового навчального року
Нарада директорів навчальних закладів району
Святкування Дня незалежності України
Засідання районної тарифікаційної комісії по остаточному розподілу
педагогічного навантаження (за окремим графіком)
Обласна конференція керівників установ освіти
Серпнева конференція педагогічних працівників району, секційні засідання
РМО
Засідання педагогічних рад шкіл та ДНЗ

Вересень2012 рік
01.09
День Знань. Перший урок
03.09 – 04.09
Дні відкритих дверей у дошкільних закладах району
06.09 – 10.09
Огляд готовності ДНЗ до нового навчального року та до роботи в осінньозимовий період
06.09 – 10.09
Огляд готовності ДНЗ до нового навчального року та до роботи в осінньозимовий період
11.09
Районне спортивне свято до Дня працівників фізичної культури та спорту
11.09
Спартакіада допризовної молоді
до 08.09
Всеукраїнський Олімпійський урок «Спорт і фізичне виховання – утвердження
здорового способу життя та ствердження миру»
05.09-13.09
Олімпійський тиждень
22.09
День міста. Показові виступи хореографічних колективів в рамках проекту
«Майбутнє України».
22.09
Виставка декоративно-ужиткового мистецтва у рамках обласного конкурсу
«Що я зробив для розвитку рідної Київщини»
26.09
Навчально-методичний семінар директорів та заступників директорів з
навчально-виховної роботи «Співпраця громади, батьків та навчального
закладу щодо вирішення питань матеріально-технічного розвитку та організації
навчального процесу»
вересень
Огляд-конкурс на краще ландшафтне озеленення навчальних закладів
вересень
Районний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Моя
Батьківщина – Україна»
вересень
Засідання РМО згідно з блок-схемою
Жовтень 2012 рік
12.10
«Батьківське віче»
05.10
День працівників освіти
з 02.10 – 09.10
Державна атестація Кам'яногребельського НВК
19.10
Районний збір лідерів учнівського самоврядування
26.10
Районна настановча конференція територіального відділення МАН
жовтень
Шкільний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
29.10-04.11
Проведення заходів згідно з планом роботи на канікули
26.10
День визволення України від фашистських загарбників
жовтень
Районний етап конкурсу «Учитель року – 2013»
жовтень
Засідання РМО згідно з блок-схемою

жовтень

Випуск літературного альманаху в рамках обласного конкурсу «Я – Київщини
гордість і надія»

Листопад 2012 рік
з 06.11 – 13.11
Державна атестація Горобіївського НВК
09.11
День української писемності та мови
листопад
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським
дням
листопад
Шкільний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
20.11
Всесвітній день дитини. День працівників сільського господарства.
листопад
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді ім..
Т.Г.Шевченка
23.11
Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок»
листопад
Районний етап Всеукраїнських предметних олімпіад з основ наук
з 13.11 – 20.11
Фронтальне вивчення роботи Оріховецького НВК
листопад
Засідання РМО згідно з блок-схемою
листопад
Обласний конкурс «Топоніміка і історія рідного краю»
листопад
Проведення районного етапу з реалізації проекту «Ландшафтний сад – від ідеї
до втілення»
02.11
Обласний конкурс малюнків «Твоє майбутнє – в твоїх руках»
Грудень 2012 рік
01.12
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
грудень
Районний етап виставки-конкурсу творчих дитячих робіт «Український
сувенір» та «Новорічна композиція»
06.12
День Збройних сил України
10.12
Міжнародний день прав людини. Правовий тиждень
14.12
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
до 20.12
І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
до 20.12
Написання контрольних робіт учнів-членів МАН (районний етап)
грудень
Всеукраїнський конкурс «Чи знаєш ти Європу? Допоможи Європі дізнатись
про тебе
29.12 – 30.12
Новорічні ранки та карнавали в загальноосвітніх навчальних закладах
29.12 – 13.01
Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом)
грудень
Засідання РМО згідно з блок-схемою
Січень 2013 рік
січень
січень
січень
січень
до 05.01
січень
січень
січень
січень
січень
січень
січень

Районний етап історійко-географічної експедиції «Історія міст і сіл України»
Першість району з міні-футболу
Районні змагання з шахів
Першість району з настільного тенісу
Районний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії»
Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»
Обласний семінар для молодих керівників НТУ, які працюють з обдарованими
дітьми
Робота обласних консультпунктів учнів-членів МАН з науковими
консультантами ВУЗів. Рецензування учнівських науково-дослідницьких робіт
Всеукраїнські конкурси «Іntel-Техно Україна», «Іntel-Еко Україна»
Участь у навчально-тренувальних зборах учасників ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Написання контрольних
робіт учнів - членів МАН.
Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт МАН.
Обласний навчально-тренувальний семінар для координаторів Міжнародного
математичного конкурсу «Кенгуру» на Київщині.

22.01
29.01
січень
Лютий 2013 рік
07.02
01.02
лютий
лютий
лютий
лютий
з 12.02 – 19.02
лютий
23.02
26.02
лютий
лютий
лютий

День Соборності України
День пам´яті героїв Крут
Засідання РМО згідно з блок-схемою
Всеукраїнський конкурс з російської мови «Лукоморье»
Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»
Районні змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях
Обласна ІНТЕРНЕТ-олімпіада з основ наук та створення належних умов для
участі в ній обдарованих дітей.
Обласний конкурс «Новітній інтелект нації»
Районні змагання «Ігри чемпіонів»
Фронтальне вивчення роботи Сквирської ЗОШ І-ІІІст. №3
Першість району з гандболу на приз М.Ольшевського
День захисника Вітчизни
Засідання районної дитячої літературної студії «Пролісок»
Засідання РМО згідно з блок-схемою
Написання контрольних робіт учнів-членів МАН
Всеукраїнська щорічна виставка-звіт ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ «Країна юних
майстрів»

Березень 2013 рік
09.03 – 15.03
Шевченківський тиждень
березень
Проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
березень
Всеукраїнська науково-практична конференція учнів-членів МАН «Україна
очима молодих»
березень
Районний збір лідерів учнівського самоврядування
березень
Обласний заочний конкурс юних літераторів Київщини «Зерна Доброти»
березень
Районний етап Всеукраїнського конкурсу творчих робіт « Рятувальник очима
дітей»
березень
Всеукраїнський конкурс з українознавства
березень
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
березень
Міжнародний інтелектуальний конкурс «50 СЛІВ»
25.03 – 31.03
14.03 – 31 03
26.03 – 30.03
березень

Проведення заходів згідно з планом роботи на канікули
Педагогічна виставка «Освіта району на шляху оновлення – 2013»
Районний фестиваль педагогічної творчості
Засідання РМО згідно з блок-схемою

Квітень 2013 рік
07.04
Всесвітній день здоров᾿я
квітень
Районні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього
середовища «День Землі»
12.04
Всеукраїнський природничий конкурс»Колосок»
квітень
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»
квітень
Обласний конкурс «Найкращий юний науковець»
квітень
Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»
квітень
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисті науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
квітень
Районний етап конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей»
до 16.04
Засідання районної атестаційної комісії
до 16.04
Створення шкільних тарифікаційних комісій по розподіленню педагогічного
навантаження серед педпрацівників на новий навчальний рік
12.04
Всесвітній день авіації і космонавтики
16.04
День довкілля

22.04
26.04
квітень
квітень
квітень

Всесвітній день Землі
День Чорнобильської трагедії
Першість району з баскетболу
Першість району з футболу
Засідання РМО згідно з блок-схемою

Травень 2013 рік
06.05
Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах заходів щодо Дня матері
09.05
День Перемоги. Районна акція «Доброго ранку, ветеране!»
травень
Заключне свято обдарованості»Таланти твої, Сквирщино!», «Віват, науко
молода!»
травень
Районний етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт»
травень
Районний етап Всеукраїнських дитячих спортивних ігор «Старти надій»
травень
Першість району з футболу на призи клубу «Шкіряний м᾿яч»
травень
Засідання РМО згідно з блок-схемою
з 15.05
Засідання районної тарифікаційної комісії по розподілу попереднього
педагогічного навантаження (за окремим графіком)
травень
Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з питань дослідницькоекспериментального напряму позашкільної освіти
травень
Обласний урочистий збір переможців конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН
травень
Всеукраїнський конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»
15.05
Міжнародний день сім᾿ї
18.05
Міжнародний день музеїв
24.05
Свято останнього дзвінка
Червень 2013 рік
01.06
03.06 – 28.06
з 03.06
03.06 – 17.06
червень
червень

Міжнародний день захисту дітей
Оздоровлення школярів, вихованців ДНЗ
Навчальна практика учнів 5-8, 10 класів
Робота пришкільних оздоровчих таборів
Державна підсумкова атестація учнів 9,11,12 класів
Випускні вечори

Липень 2013 рік
липень
Оздоровлення учнів
01.07 – 31.07
Підготовка загальноосвітніх навчальних закладів освіти та ДНЗ до нового
навчального року
липень
Підготовка матеріалів до серпневої конференції педагогічних працівників
закладів освіти

