ПЛАН-КАЛЕНДАР
роботи відділу освіти Каховської міської ради на квітень 2015 р.
Понеділок

Вівторок

Середа
01
Підсумки конкурсу
«Майбутнє країни-у
мріях дитини»

Четвер
П’ятниця
02
03
10:00 Обласні зональні
Підсумки конкурсу
змагання з футболу
«Акварелі райдуги»
серед юнаків 1998 р.н.
та молодші в залік
обласної Спартакіади
школярів (смт. Велика
Лепетиха)
З 30.03-03.04 – Перевірка стану викладання предмету «Фізична культура» (Коринецька І.В.).
30.03-03.04 – Тиждень дитячого читання в ЗОШ № 3
Місячник упорядкувати військові поховання, архітектурні та інші споруди, що увічнюють пам’ять про Перемогу
Участь молодіжних організацій та ініціативних груп в патріотичній акції «Україна - ветеранам Великої Вітчизняної війни».
Мандрівки по історичним місцям пов'язаними з історією Великої Вітчизняної війни.
Проведення уроків пам’яті, годин спілкування, лінійок «Салют, Перемого!».
Проведення екскурсії в шкільні та міський історичний музеї.
Організація зустрічі-привітання з ветеранами Великої Вітчизняної війни, «дітьми війни», ветеранами праці.
Організація тематичних виставок літератури, конкурсів малюнків, читців та авторських творів «Нехай завжди буде мир!»
07 Всесвітній день
06
08
09
10
14.00 Навчання та
здоров’я
09.00 День права у
12.00 Звітний концерт
10.00 Обласна
інструктаж для
12.00 Міська
ЗОШ №1
огляду-конкурсу
спартакіада
вчителів залучених на
Спартакіада
Репетиція огляду«Таврійський
допризовної молоді
ЗНО (ЗОШ № 1)
допризовної молоді
конкурсу «Таврійський барвограй» (МПК
(СК «Олімпійський»)
(СК «Олімпійський»)
барвограй» (МПК
«Меліоратор»)
12.00 Міські змагання з
13.30 Засідання
«Меліоратор»)
12.00 Міські змагання з футболу на приз клубу
атестаційної комісії ВО
футболу на приз клубу
«Шкіряний м’яч» серед
(ЗОШ № 1)
«Шкіряний м’яч» серед учнів 2002 р.н. в залік
14.00 Навчання та
учнів 2002 р.н. в залік
міської спартакіади
інструктаж для
міської спартакіади
(СК «Олімпійський»)
вчителів залучених на
(СК «Олімпійський»)
ЗНО (ЗОШ №4)
15.00 Міська коордрада
з питань молодіжної
політики (Міськвикон.)
06-10.04 Тиждень дитячого читання в СЗОШ № 2, ЗОШ № 4, №5, №6, НВК «Гімназія»
Місячник упорядкувати військові поховання, архітектурні та інші споруди, що увічнюють пам’ять про Перемогу
Участь молодіжних організацій та ініціативних груп в патріотичній акції «Україна - ветеранам Великої Вітчизняної війни».
Мандрівки по історичним місцям пов'язаними з історією Великої Вітчизняної війни.
Проведення уроків пам’яті, годин спілкування, лінійок «Салют, Перемого!».
Проведення екскурсії в шкільні та міський історичний музеї.
Організація зустрічі-привітання з ветеранами Великої Вітчизняної війни, «дітьми війни», ветеранами праці.
Організація тематичних виставок літератури, конкурсів малюнків, читців та авторських творів «Нехай завжди буде мир!»

Субота
04
10:00 Обласні
змагання з тенісу
настільного серед
юнаків та
дівчат1998 р. н. та
молодші в залік
VІІІ-х ЛЮСІ
Херсонщини 2015
року (м. Херсон)
10.00 Молодіжний
«круглий стіл»
(Міськвиконком)
18.00 Відкрита ліга
КВН (МПК
«Меліоратор»)

Неділя
05
10:00 Обласні
змагання з тенісу
настільного серед
юнаків та
дівчат1998 р. н. та
молодші в залік
VІІІ-х ЛЮСІ
Херсонщини 2015
року (м. Херсон)

11

12 Великдень

13 Вихідний день

14
10.00 Обласні фінальні
змагання з футболу
серед юнаків 1998 р.н.
та молодше в залік
обласної спартакіади
школярів

15
10.00 Обласні фінальні
змагання з футболу
серед юнаків 1998 р.н.
та молодше в залік
обласної спартакіади
школярів

16
12.00 Міські змагання з
легкої атлетики серед
юнаків та дівчат 19971999 та 2000 р.н. в залік
міської Спартакіади
(СК «Олімпійський»)
13.00 Міський
фестиваль «Молодь
обирає здоров’я» та
Конкурс соціальної
фотореклами «Мій
погляд» (ЗОШ № 4)

17
12.00 Міські змагання з
легкої атлетики серед
юнаків та дівчат 19971999 та 2000 р.н. в залік
міської Спартакіади
(СК «Олімпійський»)

14-17.04 - Тиждень дитячого читання в ЗОШ № 1
Місячник упорядкувати військові поховання, архітектурні та інші споруди, що увічнюють пам’ять про
Перемогу
Участь молодіжних організацій та ініціативних груп в патріотичній акції «Україна - ветеранам Великої
Вітчизняної війни».
Мандрівки по історичним місцям пов'язаними з історією Великої Вітчизняної війни.
Проведення уроків пам’яті, годин спілкування, лінійок «Салют, Перемого!».
Проведення екскурсії в шкільні та міський історичний музеї.
Організація зустрічі-привітання з ветеранами Великої Вітчизняної війни, «дітьми війни», ветеранами
праці.
Організація тематичних виставок літератури, конкурсів малюнків, читців та авторських творів «Нехай
завжди буде мир!»
22 Міжнародний день
23 Всеукраїнський день 24
20
21
12.00 Міські змагання з Землі
психолога
ДПА у формі ЗНО з
міні-футболу серед 1-4
12.00 Міські змагання з 08.00-14.00 Засідання
української мови
класів в залік міської
міні-футболу серед 1-4
навчально-методичної
Обласний конкурс
спартакіади (ЗОШ № 5) класів в залік міської
ради КВНЗ «ХАНО» на «Світ дитинства,
спартакіади (ЗОШ № 5) базі ДНЗ №8 «Іскорка» захищений правом».
Свято-вшанування «А
10.00 Обласні зональні
День пам’яті
ми тую славу
змагання з футболу
Чорнобильської
збережемо» (ЦДТ)
серед юнаків 1997-99
трагедії в ЗОШ міста.
р.н. (смт. Велика
Засідання ОПМПК
Лепетиха)
(орієнтовно).
10.00 Обласні змагання 10.00 Обласні зональні
з шахів та шашок серед змагання з футболу
юнаків та дівчат 1998
серед юнаків 1997-99
р.н. та молодше
р.н. (смт. Велика
(м. Херсон)
Лепетиха)
14.00 Краєзнавча
10.00 Обласні змагання
конференція «Заради
з шахів та шашок серед
життя на землі»
юнаків та дівчат 1998
(Музей)
р.н. та молодше
(м. Херсон)
З 20.04 - Тематичні уроки в рамках проекту «Один раз на все життя».
З 20 по 23.04 - Обласний етап (заочний) літературний конкурс «Розкрилля душі» Л.Костенко
З 21.04 - Тиждень уроків молодих вчителів «Хвиля успіху»

18 День пам’яток
історії та культури
День довкілля

19

25

26 Річниця
Чорнобильської
трагедії

Місячник упорядкувати військові поховання, архітектурні та інші споруди, що увічнюють пам’ять про Перемогу
Участь молодіжних організацій та ініціативних груп в патріотичній акції «Україна - ветеранам Великої Вітчизняної війни».
Мандрівки по історичним місцям пов'язаними з історією Великої Вітчизняної війни.
Проведення уроків пам’яті, годин спілкування, лінійок «Салют, Перемого!».
Проведення екскурсії в шкільні та міський історичний музеї.
Організація зустрічі-привітання з ветеранами Великої Вітчизняної війни, «дітьми війни», ветеранами праці.
Організація тематичних виставок літератури, конкурсів малюнків, читців та авторських творів «Нехай завжди буде мир!»
28 День охорони праці
27
29
30
Зустріч учнів з хором
10.00 Обласні змагання 10.00 Обласні змагання
«Каховські зорі» (ЗОШ з легкої атлетики серед з легкої атлетики серед
№1)
юнаків та дівчат 1998
юнаків та дівчат 1998
р.н. та молодше
р.н. та молодше (м.
(м. Херсон)
Херсон)
Зустріч учнів з хором
13.00 Гра-квест
«Каховські зорі» (ЗОШ «Патріот» (Алея
№5)
пам’яті)
З 27 по 30.04 – Перевірка виконання річного плану роботи психологічних служб ЗНЗ (Даниленко М.І.)
Участь молодіжних організацій та ініціативних груп в патріотичній акції «Україна - ветеранам
Великої Вітчизняної війни».
Мандрівки по історичним місцям пов'язаними з історією Великої Вітчизняної війни.
Проведення уроків пам’яті, годин спілкування, лінійок «Салют, Перемого!».
Проведення екскурсії в шкільні та міський історичний музеї.
Організація зустрічі-привітання з ветеранами Великої Вітчизняної війни, «дітьми війни», ветеранами
праці.
Організація тематичних виставок літератури, конкурсів малюнків, читців та авторських творів «Нехай
завжди буде мир!»

