План роботи Сквирської районної ПМПК на 2011-2012 н.р
№
п/
п
1.

2.

3.

4

Основні напрями
роботи
Діагностична
робота

Консультативна
робота

Психологопедагогічна
просвіта.

Координація та
узагальнення
роботи.
Підготовка звітної
документації.

Зміст роботи

Засідання районної ПМПК ( до засідання
готуються завідувач, практичний
психолог, вчитель-логопед, дефектолог).
Обстеження логопедичних груп, шкіл
району. Графік засідання додається.
Ведення банку даних дітей із ПФР.
Виконання постанови № 646 « Про
затвердження інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку»
Консультативна допомога батькам, які
мають дітей із ПФР, спеціалістам відділу
освіти, педагогам, які займаються
індивідуальним навчанням та навчанням за
індивідуальною програмою із дітьми з
ПФР, вихователям дошкільних навчальних
закладів комбінованого та компенсуючого
типу, щодо роботи та психологічних
особливостей дітей з вадами розвитку.
Робота з дітьми які мають вади
психофізичного розвитку.
Консультативна допомога
:Шапіївському НВК та Сквирській
ЗОШ
« Організація індивідуального навчання
у початковій школі»,
Пустоварівському НВК
« Причини невстигання учнів»,
1.Виступи на семінарах згідно графіка
засідань п\психолога.
« Відомості про дітей із порушенням
психофізичного розвитку»
. 2.На методичних об’єднаннях логопедів
та вихователів ДНЗ.
«Звіт про роботу ПМПК за навчальний
рік»
3.На нараді РМК « Інклюзивне навчання
дітей із особливими потребами»
Надання консультативної , організаційної
та методичної допомоги вчителям
індивідуального навчання , які працюють
із дітьми з ПФР стосовно програми та
особливостей психічного розвитку дітей

Термін
виконання

Відповідальний

Згідно
графіка
роботи.

Маркова А.В.

Понеділок,

Маркова А.В

п’ятниця(що
тижня)
Понеділок
(щотижня)
Вівторок
(щотижня)

Титарчук С.П.
Марценківська
І.А.
Левчук С.С..

Середа
(щотижня)

Серпень

Маркова

Травень

Левчук,
Маркова

Згідно
плану
роботи
Протягом
року у
закладах
освіти

Маркова,
Кривда
Левчук
Титарчук
Марценківська
Маркова

ПФР..
Звітна документація за перше півріччя та
рік.

5

6

Методична
допомога

Підвищення
кваліфікаційного
рівня

Груденьтравень

Маркова

І.Інструктивно-методична нарада з
консультантами ПМПК
1. «Діти із порушенням психофізичного
розвитку у загальноосвітній школі.».
2. «Організація роботи Сквирської
районної ПМПК.»
3. «Проблеми, поразки, невдачі дітей з
аутизмом у загальноосвітній школі»
ІІ.Семінар для вчителів молодших
класів , які працюють із дітьми з
особливими потребам « Організація
навчання із гіперактивними дітьми у
початковій школі.».
ІІІ.Семінар для вчителів
індивідуального навчання ( старші
класи) « Активізація розумової діяльності
з учнями ,які мають ПФР.»

Жовтень

Марценківська

Квітень

Маркова
Титарчук

ІІ семестр

Маркова

Самоосвіта ,.вивчення спец. літератури,
методик обстеження дітей.
- участь у науково-методичних,
науково-практичних семінарах. на
базі КОІПОПК та обласної ПМПК
м. Боярка.

Протягом
року за
планом
КОІПОПК

Консультанти
ПМПК

-

7

Робота з батьками,
діти яких мають
порушення психофізичного
розвитку і не
охоплені спец.
навчанням

8

Видавнича
діяльність

ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

І семестр
Маркова

Березеньквітень
Протягом
року

Бесіди з батьками
- про необхідність навчання дітей з легкою
розумовою відсталістю в інтернатних
закладах,
- про спеціальне навчання за програмою
ІПК.
- про інклюзивне та інтегроване навчання в
загальноосвітніх закладах
- про надання допомоги дітям, які не
мають змоги відвідувати загальноосвітню
школи або дошкільний заклад.
- індивідуальні консультації батькам щодо
розвивальної роботи з дітьми ,що мають
різні вади в домашніх умовах.
- про роботу психолого-медикопедагогічної консультації.
- про психічні особливості дітей з
аутизмом .
Видання брошури « Я бачу світ таким.»
Січень
( про дітей з аутизмом)

Консультанти
ПМПК.

Завідуюча
ПМПК
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Адресна допомога

Видання брошури «Готуємось до школи»
для дітей, які не відвідують дитячий садок.
Звіт про роботу учасників проекту:
« Форми взаємодії у роботі вчителя –
логопеда з вихователями, вчителями,
батьками у 2011-2012 н.р.- ІІ етаппідготовчий»

Квітень

Надання адресної
допомоги:Шапіївському НВК та
Сквирській ЗОШ №3
« Організація індивідуального навчання
у початковій школі»,
Пустоварівському НВК
« Причини невстигання учнів»

Згідно блоксхеми

