
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

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

01.04.2016 року 

 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 01 – 29 квітня 2016 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 04 – 08 квітня Тиждень проектів «За здоровий спосіб життя» ( 7 квітня - Всесвітній день здоров'я). Л.М.Гаркуша  

2 11 квітня Перевірка журналів 11-А та 11-Б ( + за 10-ий клас 2014-2015 н.р.), 9-А, 9-Б класів. В.С.Малиновська  

3 11 – 15 квітня Тиждень цивільного захисту. 

Тиждень запобігання злочинності та правопорушенням. 

Л.М.Гаркуша  

4 11 – 22 квітня Вивчення стану викладання та якості знань учнів з фізичної культури в 1-11-их класах. 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури. 

М.А.Петриченко  

5 До 18 квітня Збір документів для  навчання за індивідуальною формою у 2016-2017 н.р. М.А.Петриченко  

6 18 квітня Засідання шкільної тарифікаційної комісії. Попередній розподіл педагогічного навантаження 

серед учителів, вихователів, керівників гуртків на 2016-2017 н.р. 

В.С.Малиновська  

7 18  - 22 квітня Тиждень безпеки життєдіяльності. В.С.Малиновська  

8 18 – 22 квітня Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 9,11-х класах М.А.Петриченко  

9 23 квітня Районний етап військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») ( школа № 2) Л.М. Гаркуша  

10 25 – 29 квітня Тиждень охорони праці (28 квітня - Всесвітній день охорони праці) В.С.Малиновська  

11 25 – 29 квітня Вивчення стану викладання та якості знань учнів з предметів варіативної складової Робочого 

навчального плану. 

М.А.Петриченко  

12 26 квітня Заходи щодо вшанування пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. Л.М.Гаркуша  

13 27 – 29 квітня Навчально-польові збори в 11-их класах з предмета «Захист Вітчизни» 

 

О.М.Щуревський 

Н.В.Морковіна 
 

14 До 28 квітня Робота «Школи майбутнього першокласника». Н.І.Соболь  

15 До 29 квітня Консультації для підготовки до ДПА в 4, 9, 11 класах (окремий розклад) М.А.Петриченко  

16 До 29 квітня Оформлення  документів про звільнення учнів від ДПА (за необхідності). М.А.Петриченко  

17 Протягом 

місяця 
Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти»:  

 О.М.Ковальчук (04 – 15 квітня) 

 Т.Є.Кондратюк (06 квітня) 

М.А.Петриченко  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

 І.П.Седлецька (19 квітня) 

 Т.С.Дяченко (28 квітня 

18 До 29 квітня Робота творчої групи з питань розробки Річного плану роботи школи на 2016-2017 н.р. В.С.Малиновська  

19 До 29 квітня Діагностування педагогічних працівників з питань організації науково-методичної роботи, 

розробки проекту Річного плану роботи школи на 2016-2017 н.р 

М.А.Петриченко  

20 До 29 квітня Підготовка попереднього списку педпрацівників, які будуть атестуватися у 2017 році. М.А.Петриченко  

21 До 29 квітня Благоустрій території навчального закладу: 

 16 квітня - День довкілля. Український День навколишнього середовища. 

 22 квітня - Міжнародний день Землі. 

В.С.Малиновська  

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
22 11 – 15 

квітня 
 Відпрацювання практичних дій в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій та надання першої допомоги постраждалим. 

 Урок цивільного захисту: безпечна поведінка в умовах 

надзвичайних ситуацій, заходи безпеки на можливі ризики 

виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, 
мінування, поводження  з вибухонебезпечними предметами. 

 

 

Класні 
керівники  

1 – 11 класів 

 

23 18 – 22 

квітня 
 Бесіди з пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, правил 

поведінки під час повені, з правил безпечної поведінки на водних 

об’єктах. 

 Вікторини на знання правил безпечної поведінки та з питань 
профілактики травматизму. 

 Перевірка знань учнів з питань безпеки життєдіяльності; 

 

24 25 – 29 

квітня 
 Екскурсія до місцевого підрозділу Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій для проведення навчання правилам безпеки 

життєдіяльності. 

 Про забезпечення реалізації конституційних прав на належні, 

здорові та безпечні умови праці. 

 

 


