
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Директор Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2_______ В.С. Малиновська 

03.03.2014 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  на 03-30 березня 2014 року 

 
 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

Заходи РМК та відділу освіти Сквирської РДА 

1 11.03 Районний методичний фестиваль. Творчий звіт педагогічних працівників, які 

атестуються на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань 

або на відповідність вищій категорії за рішенням попередньої атестаційної 

комісії (вчителі української мови та літератури, світової літератури, 

іноземної мови, історії та правознавства) 

Л.А.Гиренко 

 

 

2 12.03 Районний методичний фестиваль. Творчий звіт педагогічних працівників, які 

атестуються на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань 

або на відповідність вищій категорії за рішенням попередньої атестаційної 

комісії (вчителі природничих дисциплін, математики, фізики, фізичної 

культури, трудового навчання, практичні психологи) 

О.О.Шевчун 

Б.О.Гандзюк 

Т.І.Морковіна 

 

3 13.03 Районний методичний фестиваль. Творчий звіт педагогічних працівників, які 

атестуються на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань 

або на відповідність вищій категорії за рішенням попередньої атестаційної 

комісії (вчителі  початкових класів) 

О.В.Мошинська 

Л.І.Левенчук 

 

 

4 19.03 Методичний день у Сквирській ЗОШ №2 В.С.Малиновська  

5 24.03 Постійно діючий семінар для класних керівників 2 і 3 класів І.Ю.Негеля, С.О.Горобець 

Ж.М.Приходько, Т.В.Григор’єва 

6 24.03 Засідання школи молодого педагога. Панорама творчих здобутків молодого 

педагога  

Н.В.Морковіна, І.М.Сінельник 

К.В.Телега, А.В.Кундиревич 

О.А.Півторак 

7 26.03 Постійно діючий семінар для класних керівників 4 і 5 класів О.В.Мошинська, А.В.Старинець 

В.О.Вуйко, О.М.Щуревський 

О.В.Кольоса, О.В.Станіщук 

8 26.03 Районний методичний фестиваль. Творчий звіт керівників, які атестуються. В.С.Малиновська, Л.М.Гаркуша 



М.А.Петриченко, Н.І.Соболь 

9 27.03 Нарада директорів В.С.Малиновська  

Організація навчально-виховного процесу 
10 З 06.03 Школа майбутнього першокласника (щочетверга з 13.00 до 14.00) Н.І.Соболь  

11 До  

17.03 

Збір заяв учнів 11 класів про вибір предметів для ДПА. Складання списків 

випускників 9,11 класів з переліком предметів для ДПА. Підготовка документів 

про звільнення учнів від ДПА. 

М.А. Петриченко  

12 18.03 Моніторинг навчальних досягнень учнів з історії України (9-А + 9-Б класи, 2-ий 

урок). 

В.В.Панченко  

13 Пр. 

місяця 

Організація вивчення учнями 4, 9, 11 класів та їх батьками, педагогічними 

працівниками документації, що стосується ДПА-2014  

М.А. Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

14 До 

21.03 

Складання проекту робочого плану на 2014-2015 н.р. М.А. Петриченко  

15 З 24.03 З 24 по 30 березня – весняні канікули.   

16 27.03 Співбесіда для учнів, які будуть навчатися у 1-А класі в 2014-2015 н.р.  

(НПП «Інтелект України») 

Н.І.Соболь  

17 До 

31.03 

Складання розкладу консультацій та ДПА-2014 в 4,9,11 класах. М.А. Петриченко  

Контрольно-аналітична діяльність 
18 До 

14.03 

Вивчення досвіду роботи педагогів, що атестуються. Висновки експертних 

комісій. 

Члени АК  

19 До 

21.03 

Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 7-х класах   

20 До 

21.03 

Перевірка учнівських зошитів: 

 з російської мови (робочі), з російської мови (контрольні); 

 початкових класів. 

М.А.Петриченко 

І.П.Седлецька 

Н.І.Соболь 

 

21 До 

21.03 

Вивчення стану викладання та якості знань учнів з природознавства та 

навколишнього світу в 1-6 класах. 

Директорські контрольні зрізи з навколишнього світу та природознавства (тест в 

1-6 класах). 

В.С.Малиновська 

Н.І.Соболь 

 

22  20.03 Перевірка учнівських щоденників Л.М.Гаркуша  



Науково-методична робота 
23 До 

31.03 

Місячник педагогічної майстерності шкільної методичної комісії суспільно-

гуманітарних дисциплін (за окремим планом). 

І.П.Седлецька  

24 До 

31.03 

Забезпечення підвищення кваліфікації вчителів: підготовка замовлення  на 

курси підвищення кваліфікації на 2014-2015 н.р. 

М.А.Петриченко  

25  

До 

07.03 

План роботи атестаційної комісії 

 Ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються, з 

характеристикою під підпис. 

 

 

 

 

 

 

В.С.Малиновська 

Шкільна атестаційна 

комісія 

 

17.03 

 

 

 Засідання атестаційної комісії № 4  Атестація педагогічних 

працівників 

(оформлення протоколу, засідання у присутності педпрацівників, таємне 

голосування, протокол підписують усі члени комісії, повідомлення рішення  

після засідання під підпис). 

19.03 

 

 Наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлення тарифних 

розрядів, педагогічних звань. 

До 

21.03 
 Ознайомлення з наказом педпрацівників під підпис та подання у 

бухгалтерію. 

21.03  Видача атестаційного листа (у 2 примірниках) педпрацівникам під підпис. 

01.04 

 

 

 Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння 

(відповідність раніше присвоєним) певним педагогічним працівникам 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного 

звання. 

До 

01.04 
 Подання апеляції на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії 

вищого рівня (здійснюється педагогами у десятиденний строк з дня 

вручення атестаційного листа) 
26  

 

 

 

 

24.03 

 

Засідання педагогічної ради (протокол № 2) 
1.Про стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. 

(Виступи: В.С.Малиновська, голови ШМК). 

2.Про стан роботи педагогічного колективу щодо збереження та зміцнення здоров’я 

учнівської молоді. (Виступи: Л.М.Гаркуша, медичні сестри, класні керівники). 

3.Про стан практичного використання засобів мультимедіа на уроках природничо-

В.С.Малиновська 

 

 



 

9.00 – 

12.45 

математичного циклу в початкових класах.  

(Виступи: Н.І.Соболь, учителі початкових класів). 

4.Про хід інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи за науково-

педагогічним проектом «Росток». (Виступи: М.А.Петриченко, Н.І.Соболь, О.В.Мельник , 

Н.В.Гурківська, О.В.Станіщук, О.В.Мошинська, І.Ю.Негеля, Т.В.Григор’єва). 

5. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2014 році. (Виступ: В.С.Малиновська). 

6. Про стан викладання та якість знань учнів 1-6 класів з  природознавства та навколишнього 

світу. ( Виступ: В.С.Малиновська,  Н.І.Соболь, Л.О.Горбачук, учителі початкових класів). 

7.Про стан викладання та якість знань учнів 1-11 класів з  англійської мови.(Виступи: 

М.А.Петриченко,  Н.І.Соболь, учителі англійської мови).  

8. Про затвердження предметів за вибором для ДПА учнів 9,11 класів та форми їх складання у 

2013-2014 н.р. (Виступ: М.А.Петриченко). 

9. Про затвердження мережі класів, груп, гуртків, проекту Робочого навчального плану на 

2014-2015 н.р. (Виступ: М.А.Петриченко) 

10. Про виконання рішень попередніх педрад. (Виступи: В.С.Малиновська) 

24.03 

 

13.00-

14.00 

Психолого-педагогічний семінар-практикум  

«Проектуємо успішний урок. ІКТ-супровід сучасного уроку» 
Л.М. Гаркуша, Л.Й Ярова, О.М.Рабодзей, О.М.Яценко,  О.В.Кольоса, 

С.Я.Муренко, О.М.Ковальчук, Л.С.Павловська, Т.В.Хомяк, О.С.Омельченко, 

Л.І.Зозуля, О.А. Кухар, Г.М.Бондаренко,  Л.А.Гиренко, О.В.Доліненко, 

В.В.Панченко,  Л.П.Щур 

І.П.Седлецька  

27 25.03 Засідання шкільної методичної комісії початкових класів О.В.Мошинська  

28 26.03 Засідання шкільної методичної комісії оздоровчо-естетичного циклу О.О.Шевчун  

29 27.03 Засідання шкільної методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу І.П.Седлецька  

30 28.03 Засідання шкільної методичної комісії природничо-математичного циклу О.В.Мельник   

31 28.03 Засідання науково-методичної ради. Засідання 4 школи молодого учителя. М.А. Петриченко  

Виховна робота 

32 07.03 Тематичний урок (1-ий урок) в 1-11 класах «Об’єднаймося ж, брати мої!».  Класні керівники  

33 12.03 Загальношкільні батьківські збори. В.С.Малиновська  

34 До 

21.03 

Шкільні заходи, присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка.  Л.М.Гаркуша  

35 17-

21.03 

Декада здорового способу життя (за окремим планом). Л.М.Гаркуша  

 


