
ПЛАН РОБОТИ 

навчально - методичного центру  

«Праця та відпочинок» 
на 2020-2021 навчальний рік 

 

1 ЗАСІДАННЯ (Серпень) 
 

1.Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Обговорення та затвердження плану роботи НМЦ  на 2020-2021рік.  

2. Ознайомлення  з додатком до листа Міністерства освіти і науки України  22.09.2021р № 1/9-482 « Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021 -2022 навчальному році». 

3. Затвердження  календарних планів вчителів НМЦ. 

4. Затвердження протоколу про вибір модулів з фізичної культури. 

5.  Затвердження плану проведення науково – предметних тижнів. Підготовка та організація декад педагогічної майстерності 

вчителів.  

6. Складання  плану спортивно-масової роботи. 

 

Робота між засіданнями 

 Робота предметних кружків та спортивних секцій,творчих гуртків та лекторських груп. 

 Робота з фізкультурним активом. 

       
 

     2   ЗАСІДАННЯ  (Жовтень) 

 

1. Підготовка учнів до участі в шкільних, міських, обласних предметних олімпіадах, змаганнях та творчих конкурсах. 

2.  Патріотичне виховання учнів. Підготовка до проведення змагань «Найкращий козак», «Армійський експрес». Робота гуртка 

«Джура».                                                           

3. Ознайомлення з новою психолого-педагогічною літературою.   

4. Доповідь «Особливості викладання та оцінювання фізкультури за програмою НУШ » 

   Технологія проведення сучасного уроку «Фізичної культури». 

 

 



 

Робота між засіданнями 

Підготовка учнів до участі в предметній олімпіаді з технічної та обслуговуючої праці. 

Проведення спортивних заходів згідно плану спортивно-масової роботи школи. 

Проведення відкритого уроку фізичної культури «Лікувальна фізкультура»  вчителем Дінчиян Н.Б. 

Ознайомлення вчителів з опитом методичної та виховної  роботи вчителів міста. 

 

3 ЗАСІДАННЯ (Січень) 
1. Підбиття підсумків І семестру. 
2.Організація взаємовідвідування відкритих уроків. 

3. Затвердження  календарних планів вчителів НМЦ на ІІ семестр. 

4.Підбиття підсумків І та ІІ туру предметних олімпіад. 

5.Доповідь «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання ІКТ на уроках». 

 

Робота між засіданнями 

Внесення коректив до інформаційного банку даних обдарованих дітей. 

Медіаосвіта вчителів. 

Обмін досвідом виховної та методичної роботи вчителів НМЦ. 

 

4 ЗАСІДАННЯ  (Травень ) 
1. Робота з обдарованими дітьми. Підсумок участі учнів у творчих конкурсах.  

2. Доповідь  «Розвиток комунікативної компетентності через майстерність» . 

3. Підбиття підсумків навчального року, звіт учителів про методичну роботу в 2021-2022 навчальному році. 

4. Звіт учителів фізичної культури про результати  шкільної спартакіади. 

Робота між засіданнями 

Обмін досвідом виховної та методичної роботи вчителів МНЦ. 

Проведення спортивних заходів згідно плану спортивно-масової роботи школи. 

Оформлення виставки найкращих робіт учнів з трудового навчання та малювання. 
 


