План роботи МО вчителів початкових класів
на 2016-2017н.р.
Початкова школа - школа розвитку та становлення
життєвих компетентностей особистості
СЕРПЕНЬ

Засідання №1

1. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2015-2016 н.р. та обговорення і
затвердження плану роботи МО. на новий навчальний рік.
2 Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 р. Додаток до наказу
МОН України від 17 серпня 2016 року №1/9-437
3.Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016
№1009
4. Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів .
ЖОВТЕНЬ

Засідання № 2

1 Обмін досвідом «Впровадження в інноваційне навчання інтерактивних
технологій для формування життєвих компетенцій учнів».
2 Особливості викладання предметів за оновленими .програмами
3. Відвідування і обговорення відкритого уроку в 3 класі.
4. Підсумки адаптації учнів 1-х класів .
СІЧЕНЬ

Засідання №3

1.Творча лабораторія вчителя. « Проектні технології у формуванні життєвих
компетенцій молодших школярів».
2 Обговорення відкритого уроку в 2 класі
3. Майстерня вихователя ГПД «Виховання багатої, творчої особистості
соціально адаптованої до динаміки сучасного життя.»
4 Відвідування і обговорення відкритого заняття на ГПД.
5.Психолог радить…

БЕРЕЗЕНЬ

Засідання №4

1. Виступ на тему: «Формування життєвих компетенцій – основа особистісно
– соціального та інтелектуального розвитку молодшого школяра».
2. Відвідування і обговорення відкритого уроку в 4 класі.
3.Обговорення успіхів та проблем роботи вчителів за оновленими
програмами.
4. Методичні рекомендації щодо завершення 2016-2017 навчального року та
проведення ДПА в 4-х класах
ТРАВЕНЬ

Засідання №5

1. Інструкція про порядок переведення учнів ЗНЗ до наступного класу № 762
від 14.07.2015р.
2.Підбиття підсумків роботи МО вчителів початкових класів за 2016-2017н.р.
3 Визначення заходів , спрямованих на покращення роботи МО вчителів
початкових класів на 2017-2018 р.
4.Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з основних наук за підсумками
річного оцінювання.
3.Оздоровлення учнів під час літніх канікул.
Керівник МО: Варухіна Л. М.

