
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

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

05.01.2016 року 

 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 18-29 січня  \  01-26 лютого 2016 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 12 січня Нарада при директорові та заступниках. План роботи школи на  січень-лютий 2016р.  В.С.Малиновська  

2 18-19  

січня 

Моніторинг дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні вчителів  М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

3 18 – 29  

січня 

Профорієнтаційна декада «Ти і твоя майбутня професія». Т.І.Морковіна 

Л.В.Котяй 

Н.М.Вигівська 

 

4 22 січня Заходи до Дня Соборності України (за окремим планом) Л.М.Гаркуша  

5 26 січня Методичний день у школі від районного методичного кабінету М.А.Петриченко  

6 27 січня Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (1933 – 1945рр.) Л.М.Гаркуша  

7 29 січня День пам’яті героїв Крут (за окремим планом) Л.М.Гаркуша  

8 До 29 січня Підготовка документі учнів 11-их класів, які виявили бажання, до реєстрації  в пробному 

зовнішньому незалежному оцінюванні в 2016 році , яка триватиме з 5 до 30 січня 2016 року. 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – це добровільне тестування.  

Вартість пробного ЗНО з одного предмета становить 111.00 грн. 

О.С.Омельченко 

О.М.Рабодзей 

 

9 До 29 січня Подання заявки на участь в Районній педагогічній виставці. М.А.Петриченко  

10 01 – 26 

лютого 

Вивчення досвіду роботи педагогів, що атестуються:  

 Т.М.Чорна, О.М.Мірутенко (01 – 12 лютого 2016р.)   

 О.В.Мельник (15 – 26 лютого 2016р.)  

Атестаційна комісія 

 
 

11 01 – 05  

лютого 
Тиждень інформатики та просвітницької роботи щодо безпеки дітей в Інтернеті.  О.В.Станіщук 

В.М.Гармонюк 

Т.І.Білокурова 

 

12 З 01 лютого 

по 04 березня 

Реєстрація учнів 11-А та 11-Б  класів на ЗНО – 2016.  

(О.В.Станіщук, О.С.Омельченко, О.М.Рабодзей). 

М.А.Петриченко 

 

 

13 02 лютого ШППД О.В.Доліненко (правознавство) М.А.Петриченко  

14 08 – 12 лютого Тиждень іноземних мов (англійська, російська, італійська). Л.А.Гиренко  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

15  

01 - 15  

лютого 

 

  

 

Вивчення запитів: 

 учнів 7-их класів та їх батьків, учителів з питань організації поглибленого вивчення 

окремих предметів у 2016 – 2017 н.р. 

 учнів 9-их класів та їх батьків, учителів з питань організації профільного навчання у 

2016 – 2017 н.р. 

 учнів 1-10 класів та їх батьків, учителів з питань розподілу годин варіативної складової  

у 2016 - 2017 н.р. та формування  Робочого навчального плану на 2016-2017 н.р. 

 

М.А. Петриченко 

Н.І.Соболь 

Класні керівники 

1-11 класів 

 

16 01 – 15  

лютого 

Вивчення стану викладання та якості знань учнів з географії в 6-10 класах. 

Директорські контрольні зрізи з географії у 6-11 класах 

В.С.Малиновська  

17 01 – 15  лютого Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 1-х класах. Н.І.Соболь  

18 15  - 29 лютого Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 6-х класах. М.А.Петриченко  

19 15 – 19 лютого Тиждень зарубіжної літератури Т.В.Хомяк  

20 15 лютого Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (за окремим 

планом). 

Л.М.Гаркуша  

21 19-22 лютого  Заходи до Дня початку російської агресії проти України  

 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні. 

 Заходи до Міжнародного дня рідної мови. 

Л.М.Гаркуша  

22 22 лютого ШПМ С.Я.Муренко (російська мова) М.А.Петриченко  

23 22 – 26  

лютого 

Тиждень початкових класів.  

Олімпіада для учнів 4-их класів з української мови, математики, англійської мови. 

О.В.Мошинська 

Н.І.Соболь 
 

24 22 – 26   

лютого 

Перевірка стану ведення учнівських робочих та контрольних зошитів  із зарубіжної літератури  

5-11 клас. 

М.А.Петриченко   

25 22 – 26   

лютого 

Перевірка стану ведення учнівських робочих та контрольних зошитів з математики  5-11 клас,  з 

фізики та хімії (контрольні). 

В.С.Малиновська  

26 До 26 лютого Складання проекту робочого плану на 2016-2017 н.р. М.А. Петриченко  

27 29 

 лютого 

Засідання атестаційної комісії (протокол № 3).  

Розгляд характеристик, які подає директор школи, про діяльність педпрацівників у 

міжатестаційний період. 

В.С.Малиновська  

28 До  29 лютого Підготовка до класних батьківських зборів у 1-11 класах (02 березня 2016 року) Класні керівники.  

29 Протягом 

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

освіти»:  

 І.П.Седлецька (25-26 січня 2016р.) 

 Т.М.Чорна (24 лютого 2016р.) 

 О.М.Яценко (29 лютого – 11 березня 2016р.) 

 Н.О.Несторук (01 березня 2016р.) 

М.А.Петриченко  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

30 Протягом 

місяця 

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

ЗНО – 2016.  

Класні керівники 

4,9,11 класів 
 

31 Протягом 

місяця 

Участь команди школи  в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  (графік 

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

М.А.Петриченко  

32 Протягом 

місяця 

Створення блогів та сайтів методичних підрозділів та педагогів. Голови ШМО  

33 Протягом 

місяця 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

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

В.С.Малиновська 

 
 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
1 18 – 22 січня  Повторний вступний інструктаж з  безпеки життєдіяльності (запис у класний 

журнал). 

 Щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань. 

 Щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них, дотримання дітьми та 

батьками правил пожежної безпеки. 

 

 

 

 

 
Класні керівники 

1-11 класів 

 

 

 

 

2 25 - 29  

 січня 

 Заходи безпеки на льоду 

 Заходи безпеки під час зимової рибалки! 

 Правила пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення 

 

3 До 29 січня Поновити класні інформаційно-довідкові куточки з питань БЖ, ЦЗ, ТБ. 

 

 

4 01 - 05 

лютого 
 Щодо запобігання дитячим пустощам з вогнем, з питань обмеження доступу 

маленьких дітей до нагрівальних приладів. 

 Щодо безпечного користування приладами електроопалення. 

 

5 08 - 12  

лютого 
 Щодо профілактики травматизму невиробничого характеру.  

6 15 – 19 

лютого 
 Щодо безпеки життєдіяльності та виконання правил санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням сезонної тематики.  

 

7 22 – 26 

лютого 
 Інструктаж щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних 

та підозрілих  предметів, у тому числі замаскованих під них речей. 

 

 

 

 


