ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КЗ
«Рокитнівський ЦПРПП»
_____ Л.В.Сулковська
«01» квітня 2022 року
№
з/п

Зміст заходу

КВІТЕНЬ
Дата
Відповідальний
Форма
проведення
завершення
І. Організаційно-керівна діяльність
1.1.Координаційна діяльність Центру
та упродовж
працівники Центру
сайт Центру
сайту квітня

Поповнення
функціонування
Центру.
2.
Діяльність груп професійної упродовж
працівники Центру
річний
план
взаємодії з використанням квітня
роботи
інформаційних платформ.
3.
Продовження
створення упродовж
працівники Центру
база даних
інформаційної бази ресурсів квітня
для організації дистанційного
та змішаного навчання.
1.2.Вивчення, опрацювання та виконання законодавчих,
нормативно-правових і директивних документів
4.
Опрацювання, консультування упродовж
працівники Центру
нормативнота застосування у діяльності квітня
правові
діючої нормативно-правової
документи
бази,
яка
регламентує
діяльність освітніх закладів та
установ (перелік вміщено у
жовтневому плані роботи)
ІІ. Формування професійних компетентностей керівників
та педагогічних працівників. Супровід та консультування.
2.1. Створення умов для безперервного
професійного розвитку педагогічних працівників Центру
5.
Створення
системи упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
консультування
педагогів квітня
Центру щодо
організації
внутрішньої
системи
забезпечення якості освіти в
закладі освіти:
5.1. Налагодження співпраці з упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
РОІППО,
ДСЯО
щодо квітня
консультування працівників
Центру з організації та
позитивного
впровадження
внутрішньої
системи
забезпечення якості освіти в
закладі освіти.
5.2. Залучення працівників центру упродовж
працівники Центру
плани
до заходів різного рівня з квітня
самоосвітньої
питання
організації
діяльності
внутрішньої
системи
забезпечення якості освіти в
закладах освіти. Самоосвітня
діяльність.
5.2.1.
Консультпункт «Організація упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
внутрішньої
системи квітня
забезпечення якості освіти в
1.

Примітка

5.2.2.

6.

6.1.

6.1.1.

6.2.

7.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

9.

освітніх
закладах
та
установах»
Участь
у
засіданні 05-06.04.2022
Л.Сулковська
рекомендації
атестаційної комісії ІІ рівня
2.2. Створення умов для підвищення конкурентноспроможності керівника
закладу освіти як менеджера освітніх змін
Здійснення консультативної упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
підтримки
розвитку квітня
компетентностей керівників
закладів освіти:
Організація та проведення упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
консультування
керівників квітня
закладів освіти з питань
розробки документів закладу
освіти:
Консультпункт «Розробка та упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
ведення
документації
в квітня
освітніх
закладах
та
установах».
Консультпункт «Особливості упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
організації
атестації
та квітня
сертифікації керівних кадрів
та педагогічних працівників».
Консультування адміністрації упродовж
Л.Сулковська
рекомендації
ЗЗСО,
ЗДО,
ЗПО
(за квітня
запитами) щодо організації
ВСЗЯО.
Інструктивно-консультативна 15.04.2022
нарада затупників директорів 1400
з НВР:
Про завершення 2021-2022
Л.Сулковська
рекомендації
навчального року. Проблеми
та шляхи їх вирішення.
Про особливості складання
О.Помін
рекомендації
національного
мультимедійного тесту у 2022
році.
Про підсумки ІІІ етапу
Л.Сулковська
рекомендації
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
із
навчальних
предметів у 2021-2022 н.р.
Про підсумки ІІ етапу
О.Помін
рекомендації
Всеукраїнського
конкурсузахисту
науководослідницьких робіт учнів –
членів МАН України за 20212022 н.р.
Про організацію сертифікації
Л.Сулковська
рекомендації
педагогічних працівників у
2022 році.
Поради від психолога щодо
В.Стрілець
поради
стресостійкості у воєний час.
Різне.
працівники Центру
2.3. Створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних
працівників як важливої умови забезпечення якості освіти
Вивчення та аналіз запитів упродовж
працівники Центру
узагальнені дані

9.1.1

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

педагогічних
працівників
щодо
їх
професійного
розвитку:
Консультпункт «Особливості
організації
атестації
та
сертифікації керівників кадрів
та педагогічних працівників»
Консультпункт «Підвищення
стресостійкості
та
ресурсності
педагогічних
працівників»
Консультпункт «Особливості
формування та реалізації
індивідуальних
освітніх
траєкторій здобувачів освіти»
Співпраця
Центру
та
педагогічних працівників.
Поширення інформації щодо
питань
професійного
розвитку
педагогічних
працівників:
Курси
підвищення
кваліфікації при РОІППО.
Формування
супровідних
документів. Консультування
керівників та педагогічних
працівників щодо питань
курсів
підвищення
кваліфікації.
Здійснення супроводу та
консультування педагогічних
працівників:
Організація та проведення
індивідуальних, групових та
колективних
консультацій
педагогічних працівників з
питань
визначених
Положенням про центри
професійного
розвитку
педагогічних працівників.
Організація та проведення
заходів неформальної освіти
(тренінгів, круглих столів,
семінарів тощо):
Спільнота вчителів іноземної
мови,
семінар-практикум
«Втілення
компетентісноорієнтованої моделі навчання
в
практику
іншомовної
освіти».
Спільнота вчителів географії,
вебінар
«Реалізація
навчально-методичного
та
технологічного
інструментарію
щодо
впровадження компетентіснозорієнтованого
та

квітня
упродовж
квітня

Л.Сулковська

рекомендації

упродовж
квітня

В.Стрілець

рекомендації

упродовж
квітня

Л.Сулковська

рекомендації

упродовж
квітня
упродовж
квітня

працівники Центру

рекомендації

Згідно графіка

Ж.Дубовець,
В.Маринич

упродовж
квітня

працівники Центру

упродовж
квітня

працівники Центру

упродовж
квітня

працівники Центру,
керівники спільнот

працівники Центру

04.04.2022
1400

Ж.Дубовець,
В.Кушнір

план та
матеріали заходу

онлайн

06.04.2022
1500

В.Маринич,
Н.Трохимчук

план та
матеріали заходу

онлайн

11.2.3.

11.2.4.

12.

13.

14.

15.

16.

16.1.

16.1.1.

16.2.

16.2.1.

діяльнісного підходів»
Спільнота класних керівників,
20.04.2022
В.Стрілець,
план та
працівників
психологічної
21.04.2022
О.Лопуга
матеріали заходу
служби, вебінар «Алгоритм
22.04.2022
дій соціально-психологічної
служби навчального закладу
та класного керівника щодо
роботи з дітьми, які стоять на
внутрішньо
шкільному
обліку».
Усі категорії педагогічних
26.04.2022
В.Стрілець
план та
працівників, вебінар «Як
28.04.2022
матеріали заходу
допомогти
внутрішньо29.04.2022
переміщеним дорослим та
дітям, яких зустрічає ваша
громада».
Здійснення супроводу та упродовж
працівники Центру
рекомендації
консультування педагогічних квітня
працівників з актуальних
питань.
Ознайомлення педагогічних упродовж
працівники Центру
Web-сайті
працівників
з
новими квітня
Центру
нормативними документами в
галузі освіти, оприлюднення
матеріалів
на
Web-сайті
Центру.
Координація
професійних упродовж
працівники Центру
Web-сайті
спільнот
педагогічних квітня
Центру
працівників.
2.4. Створення умов для безперервного професійного
розвитку психологічної служби закладів освіти
Співпраця Центру та
упродовж
Л.Сулковська,
працівників психологічної
квітня
консультанти,
служби.
В.Стрілець
Здійснення супроводу та
упродовж
В.Стрілець
рекомендації
консультування працівників
квітня
психологічної служби:
Організація та проведення упродовж
В.Стрілець
рекомендації
індивідуальних, групових та квітня
колективних
консультацій
працівників
психологічної
служби з питань визначених
Положенням про
центри
професійного
розвитку
педагогічних працівників:
Консультування з питання упродовж
В.Стрілець
рекомендації
основних завдань та змісту квітня
діяльності
спеціаліста
психологічної
служби
у
веєнний час.
Організація та проведення упродовж
В.Стрілець
рекомендації
заходів неформальної освіти квітня
(тренінгів, круглих столів,
семінарів тощо):
Спільнота
психологічної
06.04.2022
В.Стрілець
рекомендації
служби,
вебінар

Рок. ТГ
Стар. ТГ
Берез. ТГ

онлайн

Рок. ТГ
Стар. ТГ
Берез. ТГ

онлайн

онлайн

16.2.2.

-

16.2.3.

-

16.2.4.

-

16.2.5.

-

16.2.6.

-

16.2.7.

-

16.2.8.

-

16.2.9.

-

16.2.10.

-

16.2.11.

16.2.12.

«Психологічна
допомога
дітям, що втратили рідних на
війні».
Спільнота
психологічної
служби, Viber, відео урок по
наданні Першої психологічної
допомоги, у використанні в
повсякденній діяльності.
Спільнота
психологічної
служби,
«Ресурсна
15хвилинка зі Світланою Ройз».
Спільнота
психологічної
служби, слайдова презентація
«Перша
психологічна
допомога».
Спільнота
психологічної
служби,
Viber.
«Поради
батькам.
Психологічна
підтримка
.
Вправа
«Парасолька».
Спільнота
психологічної
служби, рекомендації «Що
може
допомогти
нам
пережити
стресові
та
загрозливі ситуації?».
Спільнота
психологічної
служби, вебінар «Методичні
рекомендації
«Перша
психологічна
допомога.
Алгоритм дій».
Спільнота
психологічної
служби, вебінар «Алгоритм
телефонного
консультування».
Спільнота
соціальних
педагогів,семінар-практикум
для соціальних педагогів з
теми «Безпека дітей в мережі
Інтернет. Дезінформація в
мережі: як розпізнати та
боротися».
Спільнота
психологічної
служби,
Viber.
«Прості
техніки
самодопомоги
в
період стреса».
Спільнота класних керівників,
працівників
психологічної
служби, вебінар «Алгоритм
дій соціально-психологічної
служби навчального закладу
та класного керівника щодо
роботи з дітьми, які стоять на
внутрішньо
шкільному
обліку».
Усі категорії педагогічних
працівників, вебінар «Як
допомогти
внутрішньо-

07.04.2022

В.Стрілець

рекомендації

07.04.2022
1900

В.Стрілець

рекомендації

08.04.2022

В.Стрілець

рекомендації

11.04.2022

В.Стрілець

рекомендації

12.04.2022

В.Стрілець

рекомендації

14.04.2022
1400

В.Стрілець

рекомендації

14.04.2022
1500

В.Стрілець

рекомендації

18.04.2022
1400

В.Стрілець

рекомендації

19.04.2022
1400

В.Стрілець

рекомендації

20.04.2022
21.04.2022
22.04.2022

В.Стрілець,
О.Лопуга

план та
матеріали заходу

онлайн

Рок. ТГ
Стар. ТГ
Берез. ТГ

онлайн

26.04.2022
28.04.2022
29.04.2022

В.Стрілець

план та
матеріали заходу

Рок. ТГ
Стар. ТГ
Берез. ТГ

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

переміщеним дорослим та
дітям, яких зустрічає ваша
громада».
Консультпункт «Підвищення упродовж
В.Стрілець
рекомендації
стресостійкості та ресурсності квітня
педагогічних працівників».
Онлайн-консультування
упродовж
В.Стрілець,
психологами усіх учасників квітня
психологи ЗЗСО,
освітнього
процесу
ЗДО, ІРЦ
«Консультуємо
будь-яким
зручним для тебе способом:
Telegram, Facebook, Instagram,
Viber».
2.5.
Інформаційно-видавнича діяльність Центру
Створення баз даних ресурсів упродовж
Л.Сулковська,
база даних
та поширення інформації з квітня
консультанти,
метою
підвищення
В.Стрілець
професійного
розвитку
керівників,
педагогічних
працівників.
Класифікація
наявних упродовж
Л.Сулковська,
база даних
періодичних матеріалів щодо квітня
консультанти,
організації
освітнього
В.Стрілець
процесу.
Огляд
матеріалів упродовж
Л.Сулковська,
база даних
освітянських
періодичних квітня
консультанти,
видань.
В.Стрілець
Підготовка та розміщення упродовж
Л.Сулковська,
сайт Центру
інформації на сайті Центру.
квітня
консультанти,
В.Стрілець
Підготовка
статей
та упродовж
Л.Сулковська,
статі, матеріали
висвітлення
матеріалів в квітня
консультанти,
засобах масової інформації.
В.Стрілець
Формування
та упродовж
Л.Сулковська,
бази даних
оприлюднення на веб-сайті квітня
консультанти,
Центру бази даних програм
В.Стрілець
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників,
інших джерел інформації
(веб-ресурси), необхідних для
професійного
розвитку
педагогічних працівників.
Примітки до плану

онлайн

