
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

25 грудня 2013         №  220  

 

 

Про проведення засідань  

міських методичних об’єднань 

 

 

Згідно планів роботи методичного кабінету управління освіти та міських 

методичних об’єднань 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Провести  засідання  міських  методичних  об’єднань 16 січня 2014  

року  на базі ЗОШ № 1 ім.О.С.Пушкіна та ЗОШ № 20 (додаток).         

          2.   Затвердити  порядок денний засідань методичних об’єднань: 

 2.1. Виступи вчителів по темах, визначених планами роботи міських 

методичних об’єднань. 

2.2. Підготовка учнів до Ш етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та П етапу конкурсу з образотворчого мистецтва. 

 3.  Керівникам навчальних закладів: 

3.1.  Взяти під особистий контроль підготовку виступів учителів на 

засіданнях. 

3.2.  Забезпечити  явку педагогічних працівників на засідання  міських 

методичних об’єднань.  

3.3.  ЗОШ  № 1 ім.О.С.Пушкіна  (Мореці М.М.) та ЗОШ № 20 (Чорі В.В.) 

підготувати  необхідні  приміщення для проведення засідань. 

4. Контроль  за   виконанням   даного  наказу   покласти   на завідувача  

методичного кабінету Рубець М.І.  

 

 

Начальник  управління        М. Мотильчак 

 
 

Рубець 3-15-21 

 



                                                                           Додаток   

                                                       до  наказу  управління 

           25.12.2013  №  220 

 

П   Л   А   Н 

проведення засідань міських методичних об’єднань    

 

                     ЗОШ   №   20   

Початок  о  9  год. 
            Вчителів початкових  класів  /1 кл./  

            Вчителів початкових  класів  /3 кл./  

Вчителів іноземної мови (англійська, німецька, французька) 

Вчителів хімії, біології 

Вчителів математики 

Вчителів угорської мови 

  Початок  о  10 год.  
Вчителів обслуговуючої праці      

Вчителів технічної праці 

 

  ЗОШ  №  20   

       Початок  об  11 год.    
            Вчителів початкових  класів  /2 кл./  

            Вчителів початкових  класів  /4 кл./  

Вчителів світової літератури, російської мови та літератури 

Вчителів інформатики  
            Вчителів основ здоров’я 

Практичних психологів 

              Початок  о 12 год. 
 Шкільних бібліотекарів                 

Вихователів ГПД  

 

  ЗОШ   №   1   ім. О.С.Пушкіна   

Початок  о  9  год. 
 Вчителів української мови та літератури 

Вчителів історії 

Вчителів фізики 

      Початок  об  11  год. 
Вчителів географії  

Вчителів етики 

Вчителів фізичної культури 

Початок  о  12  год. 

           Педагоги-організатори 

Початок  о  12  год. 30 хв. 
Заступників директорів з навчально-виховної роботи 

Заступників директорів з виховної роботи  

Вчителів художньо-естетичного циклу  (образотворче мистецтво, музика) 

Вчителів предмету “Захист Вітчизни” 

 

    

Начальник  управління         М. Мотильчак 
 

Рубець  3-15-21 


