ЗАТВЕРДЖУЮ

ПЛАН РОБОТИ
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості
на травень 2018 року

Дата

02.04.-15.06

Зміст роботи
Обласний конкурс-огляд
дитячої художньої творчості
дітей пільгових категорій
дошкільного віку «Дерзай,
малюк»

20.05 - 30.05

Оформлення виставки
малюнків в рамках проекту
«Ми-маленькі українці»

07.05 - 11.05

Тематичний тиждень
«Г ероям-воїнам

Місце
проведення

Відповідальний

Інтернатні заклади Зав.відділу масових
усіх типів і форм
заходів та організації
власності, заклади
дозвілля
дошкільної освіти та Гордієнко П.Г.
заклади
позашкільної освіти
художньоестетичного
напряму Донецької
області
ОПДЮТ
Методист Школи
раннього
гармонійного
розвитку дитини
«Радість»
опдют
Завідувач відділу
образотворчого

Примітки

*

присвячується» до Дня
Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні
7.05 - 12.05

Тиждень молодого педагога
позашкільника
«Педагогічний вернісаж»

01.0 5 .-0 5 .0 5 .

Всеукраїнський Саміт
«Б.У.М.»

10.05

IV сесія обласної Школи
молодого педагога
(Північний регіон)

ОПДЮТ

11.05

Обласний етап
Всеукраїнського фестивалю
музичного мистецтва «На
крилах гармонії»
Участь гуртків відділу
художньої творчості у
Міжнародному фестиваліконкурсі «Перлини
мистецтва»
IV сесія обласної Школи
молодого педагога
(Південний регіон)

ОПДЮТ

12.05.

16.05

19.05

Засідання методичного
об’єднання Школи раннього
гармонійного розвитку

ОПДЮТ

Пуща Водиця,
«Артек»

мистецтва та
декоративноужиткової творчості
Почтарьова О.М.
заступник директора з
НМР Бойко O.A., зав.
методичним відділом
Стукало Н.Л.
Зав.гуманітарнонауково-технічного
відділу
Соколенко Т.М.
заступник директора з
НМР Бойко O.A., зав.
методичним відділом
Стукало Н.Л.
Методист
Довгаль О.С.
*•

м. Львів

м. Маріуполь

ОПДЮТ

Зав. відділом
художньої творчості
Шнурко Олена
Миколаївна
заступник директора з
НМР Бойко O.A., зав.
методичним відділом
Стукало Н.Л.
Методист Школи
раннього
гармонійного

дитини «Радість»

20.05

Методичне об’єднання
відділу образотворчого
мистецтва та декоративноужиткової творчості

24.05.

Проведення обласного
семінару-практикуму з
вокального мистецтва

•

02.04.-25.05

26.05.

Обласний конкурс-огляд
дитячої художньої творчості
«Дерзайте, ви талановиті»
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

Засідання методичного
об’єднання керівників
гуртків гуманітарно-

опдют

Комунальний
комплексний
позашкільний
навчальний заклад
«Маріупольський
міський Палац
естетичного
виховання»
(м. Маріуполь)
Заклади загальної
середньої освіти
спеціальних шкілінтернатів, заклади
загальної середньої
освіти та
позашкільної освіти
художньоестетичного
напряму Донецької
області
ОПДЮТ

розвитку дитини
«Радість»
Агамер’янц Л.М.
Завідувач відділу
образотворчого
мистецтва та
декоративноужиткової творчості
Почтарьова О.М.
Зав. відділом
художньої творчості
Шнурко Олена
Миколаївна

Зав.відділу масових
заходів та організації
дозвілля
Гордієнко П.Г.

Зав.гуманітарнонауково-технічного
відділу

*•

27.05.

науково-технічного відділу
Методичне об’єднання
відділу художньої творчості

0 1 .0 5 .-3 0 .0 5 .

Всеукраїнський челедж
«Антибулінг»

31.05.

Педагогічна рада

ОПДЮТ

Органи учнівського
самоврядування
області
ОПДЮТ

Соколенко Т.М.
Зав. відділом
художньої творчості
Шнурко Олена
Миколаївна
Зав. гуманітарнонауково-технічного
відділу
Соколенко Т.М
В.о. директора
ОПДЮТ
Канзюба О.М.,
заступник директора з
НМР Бойко O.A.

