
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

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

02.11.2015 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 02-30 листопада 2015 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 02 листопада Нарада при директорові та заступниках. Збори трудового колективу. В.С.Малиновська  

2 02 листопада Шкільний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка для учнів 5-11 

класів ( 14.10  аудиторія 6-А класу) 

І.П.Седлецька  

3 02 – 09 

листопада 

Тиждень української мови. Заходи до Дня української писемності та мови. (за окремим планом) І.П.Седлецька  

4 02 – 13 

листопада 

Вивчення досвіду роботи педагогів, що атестуються: 

 Н.О.Несторук, О.М.Рабодзей, І.М.Мандзюк. 

Атестаційна комісія 

 
 

5 04 листопада Благоустрій шкільної території. Л.М.Гаркуша  

6 05 листопада ШПМ  (географія) Царик К.А   

7 09 листопада Шкільний етап конкурсу з української мови імені П.Яцика для учнів 3 - 11 класів. І.П.Седлецька  

8 10 листопада ШППД  (правознавство) Доліненко О.В.   

9 12 листопада Засідання районного МО учителів фізики.  ШППД  (фізика) Малиновської В.С.   

10 13 листопада Участь в районному профорієнтаційному заході «Обери майбутнє!» Л.М.Гаркуша  

11 09 – 13 

листопада 

Тиждень пожежної безпеки та основ здоров’я (за окремим планом). 

Відпрацювання практичних дій (евакуація з приміщення) в умовах виникнення НС. 

Н.В.Морковіна 

Л.В.Котяй 
 

12 16 – 20 

листопада 

Тиждень математики. О.В.Мельник   

13 16 – 27 

листопада 

Вивчення досвіду роботи педагогів, що атестуються: 

 О.С.Омельченко, О.В.Станіщук, Н.В.Морковіна 

Атестаційна комісія  

14 21 листопада Районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка для учнів 5-11 

класів (Сквирська школа № 2) 

М.А.Петриченко  

15 23 – 27 

листопада 

Тиждень історії та національно-патріотичного виховання (за окремим планом). 

У рамках Тижня відзначення: 

  роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

  Дня Гідності та Свободи. 

В.В.Панченко  

Л.М.Гаркуша 

Класні керівники 

 

16 28 листопада Районний етап конкурсу з української мови імені П.Яцика для учнів 3-11 класів  М.А.Петриченко  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

(Сквирська школа № 2) 

17 30 листопада Засідання педагогічної ради (протокол № 7, перенесена з жовтня): 
1) Про виконання рішень попередніх педрад.  (В.С.Малиновська) 

2) Про сучасний стан змісту освіти в школі та концептуальні ідеї Програми розвитку школи та 

перспективного плану роботи на 2015-2020 н.р. (В.С. Малиновська). 

3) Про ефективність змісту і форм роботи педагогічного колективу з батьківською громадськістю. 

(Л.М.Гаркуша, Н.О.Несторук, Т.І.Морковіна, кл.керівники 1-11 кл.) 

4) Про адаптацію учнів 1 класу до навчання. (Н.І.Соболь, Т.І.Морковіна, кл.кер. 1-их) 

5) Про адаптацію учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеня (М.А.Петриченко, Т.І.Морковіна, 

класні керівники, 5-их класів). 

6) Про стан викладання та якість знань учнів 5-11 класів  з історії України та всесвітньої історії 

 (М.А.Петриченко, учителі історії). 

7) Про стан викладання та якість знань учнів 3-4 класів  з предмета «Я у світі». (Н.І.Соболь, учителі 

початкових класів). 

8) Про стан  додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту 

дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. (Л.М.Гаркуша, Н.О.Несторук, 

Т.І.Морковіна, класні керівники 1-11 класів). 

9) Про стан формування класних колективів та роль класних керівників у цьому процесі (Л.М.Гаркуша, 

Т.І.Морковіна, класні керівники 1-11 класів). 

В.С.Малиновська   

18 Протягом 

місяця 

Інформаційно-роз’яснювальна робота для учнів 4,9,11 класів та їх батьків щодо ДПА – 2016 та 

ЗНО – 2015 (матеріали для класних керівників на електронній пошті). 

М.А.Петриченко  

19 Протягом 

місяця 

Участь команди школи  в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  (графік 

олімпіад, список учасників та відповідальних  педагогів розміщений на стенді біля розкладу). 

М.А.Петриченко  

20 Протягом 

місяця 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» (за окремим графіком). 

М.А.Петриченко  

21 Протягом 

місяця 

Підготовка педагогічних працівників до участі в конкурсі «Учитель року-2016» в номінаціях: 

«Англійська мова», «Біологія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни». 

Голови ШМО 

 
 

22 Протягом 

місяця 

Підготовка класних керівників до участі в конкурсі «Класний керівник року - 2015»  Л.М.Гаркуша  

23 Протягом 

місяця 

Навчання педагогічних працівників (О.С.Назаренко) за програмою «Intel». О.В.Станіщук  

24 Протягом 

місяця 

Реалізація проекту «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)». Внесення 

даних до програми «КУРС: Школа». 

В.М.Гармонюк 

О.В.Станіщук 
 

25 Протягом 

місяця 

 Школа майбутнього першокласника (щочетверга з 14.00 до 15.00). Н.І.Соболь  

26 Протягом 

місяця 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

(директор, заступники, медична сестра, класні керівники). 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

27 Протягом 

місяця 

Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Класні керівники, 

Л.М.Гаркуша 
 

28 Протягом 

місяця 

Створення блогів та сайтів методичних підрозділів та педагогів. Голови ШМО  

29 Протягом 

місяця 

Вивчення стану ведення гурткової роботи.  

Контроль за раціональним використанням годин, виділених на гурткову роботу. 

Л.М.Гаркуша  

30 Протягом 

місяця 

Контроль за станом харчування. В.С.Малиновська   

31 Протягом 

місяця 

Вивчення дотримання техніки безпеки на уроках фізичної культури В.С.Малиновська  

32 Протягом 

місяця 

Перевірка документації шкільних методичних об’єднань. М.А.Петриченко  

33 Протягом 

місяця 

Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 8-х класах 

(класи з поглибленим вивченням окремих предметів) 

М.А.Петриченко  

34 Протягом 

місяця 

Вивчення  стану адаптації учнів 8-х класів до навчання в допрофільних класах.  Т.І. Морковіна  

35 Протягом 

місяця 

Вивчення стану ведення учнями 5-11 класів та перевірки учителями робочих та контрольних 

зошитів з української літератури. 

М.А.Петриченко  

36 Протягом 

місяця 

Вивчення стану викладання та якості знань учнів з предметів варіативної складової Робочого 

навчального плану. 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 
 

37 Протягом 

місяця 

Вивчення стану викладання та якості знань учнів 10-11 класів із захисту Вітчизни.  

Директорські контрольні роботи. 

М.А.Петриченко  

38 Протягом 

місяця 

Вивчення стану викладання та якості знань учнів 11-их класів з екології.  

Директорські контрольні роботи. 

В.С.Малиновська  

39 Протягом 

місяця 

Вивчення стану викладання та якості знань учнів 11-их класів з економіки..  

Директорські контрольні роботи. 

В.С.Малиновська  

40 Протягом 

місяця 

Вивчення рівня сформованості учнівських колективів. Л.М.Гаркуша  

41 Протягом 

місяця 

Підготовка робіт для шкільного методичного фестивалю Голови ШМО  

42 Протягом 

місяця 

Перевірка стану ведення поурочних планів педагогічними працівниками, які викладають в 1-11 

класах. 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 
 

43 Протягом 

місяця 

 

Контроль за раціональним використанням годин, виділених на роботу груп продовженого дня. Н.І.Соболь  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

44 04  

листопада 

Інструктаж з ТБ під час прибирання території школи.  

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники 

1-11 класів 

 

 

 

 

45 09 – 13 

листопада 
 З  протипожежної безпеки, щодо попередження пожеж у школі та 

вдома, правил поводження з незнайомими і вибухонебезпечними 

речовинами. 

 Відпрацювання практичних дій (евакуація з приміщення) в умовах 

виникнення НС. 

 Демонстрація відеоматеріалів щодо профілактики та недопущення 

пожеж, ліквідації, їх наслідків. 

 

46 16 – 20 

листопада 
 Щодо профілактики та запобігання травматизму невиробничого 

характеру. 

 Конкурси та вікторини на знання правил безпечної поведінки та з 

питань профілактики невиробничого травматизму. 

 

47 23 – 27 

листопада 

Щодо заборони використання відкритого вогню, петард, 

вибухонебезпечних предметів. 

 

48 Протягом 

місяця 

Поновити класні інформаційно-довідкові куточки з питань БЖ, ЦЗ, ТБ. 

 

 

49 Протягом 

місяця 

Додаткові інструктажі з ТБ на уроках фізичної культури та захисту 

Вітчизни.  

Учителі 

фізичної 

культури та 

захисту 

Вітчизни. 
Класні керівники 

 1 – 11 класів 

 

 


