
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

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

04.05.2016 року 

 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 04 – 31 травня, 01 – 17 червня 2016 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 04 – 13 травня Тиждень сімейних цінностей. День пам’яті та скорботи. День матері. Л.М.Гаркуша  

2 04 – 20 травня Контроль за навчанням дітей з особливими освітніми потребами.  

Вивчення стану організації та якості знань учнів, які навчаються за індивідуальною формою. 

М.А.Петриченко  

3 05 травня 

 

ЗНО з української мови та літератури + ДПА з української мови учнів 11-А та 11-Б класів. О.С.Омельченко 

О.М.Рабодзей 
 

4 10 – 20 травня Вивчення ефективності організації науково методичної роботи в школі протягом року. 

Діагностування педагогічних працівників з питань організації науково-методичної роботи, 

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

М.А.Петриченко  

5 11 травня 

 

ЗНО з математики + ДПА з математики учнів11-А та 11-Б класів. О.С.Омельченко 

О.М.Рабодзей 
 

6 13 травня 

 

ЗНО з історії України + ДПА з історії України  учнів11-А та 11-Б класів. О.С.Омельченко 

О.М.Рабодзей 
 

7 з 12 по 21 

травня  

Державна підсумкова атестація в 4-их класах: 

 12 травня – українська мова; 

 17 травня – математика; 

 19 травня  - літературне читання. 

Н.І.Соболь  

8 17 – 18 травня Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за завданнями відділу освіти: 

17 травня 2016 року (вівторок) 

2 урок - математика (5 клас); 

3 урок - географія  (7 клас); 

4 урок - фізична культура  (10 клас). 

18 травня 2016 року (середа) 

2 урок - математика (6 клас); 

3 урок - фізична культура (8 клас). 

 

  

9 16 – 20 травня Тиждень «Традиції нашого народу». Класні родинно-спортивні свята. Л.М.Гаркуша  

10 16 - 20 травня Тиждень безпеки дорожнього руху (план заходів на стенді)  Л.В.Котяй 

Н.М.Вигівська 

Класні керівники  

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 – 11 класів 

11 20 травня Класним керівникам 2-11 класів отримати електронні звіти про навчальну діяльність учнів у 

2015-2016 н.р. 

М.А.Петриченко  

12 20 травня 

 

ДПА з англійської мови для учнів 11-А та 11-Б класів у навчальному закладі. О.С.Омельченко 

О.М.Рабодзей 
 

13 19 – 20 травня Випуск учнів початкової школи. С.О.Тутберідзе 

І.Ю.Негеля 
 

14 22 – 23 травня Свято «Прощавай, Букварику!» для учнів 1-их класів. Л.В.Котяй  

15 23 – 27 травня Тиждень  «П’ять днів до канікул»: 

 25 травня – шкільний фестиваль «Козацький гарт» 

 26 травня  - шкільне свято «День народження талантів!» 

Л.М.Гаркуша  

16 23 – 27 травня Тиждень безпеки життєдіяльності напередодні  літніх канікул (план заходів на стенді) 

 

Класні керівники  

1-11 класів 
 

17 23 травня Семестрове оцінювання  (ІІ семестр) навчальних досягнень  учнів 2-11 класів. В.С.Малиновська  

18  23 травня Вивчення стану виконання навчальних планів та програм в 1-11 класах. М.А.Петриченко  

19 26 травня Річне оцінювання навчальних досягнень учнів 2-11 класів. Учителям-предметникам зробити 

записи на сторінках класних журналів про виконання програм (за зразком). 

В.С.Малиновська  

20 26 травня Класним керівникам 2-11 класів здати електронні звіти про навчальну діяльність учнів у 2015-

2016 н.р. 

М.А.Петриченко  

21 26 травня Педагогічна рада (протокол № 4 від 26.05.2016р.) В.С.Малиновська  

22 27 травня Свято "Останній дзвоник" для учнів 1-11-х класів. Початок о 9.00. В.С.Малиновська  

23 28 травня Урочисте вручення документів про освіту випускникам 11-х  класів   В.С.Малиновська  

24 З 30 травня Робота пришкільного мовного літнього табору «Дзвіночок» (за власним планом) Л.В.Котяй  

25 До 31 травня Звіт директора школи про виконану за попередній навчальний рік роботу на загальних зборах 

педагогічного колективу за участю представників батьківських комітетів, ради та піклувальної 

ради школи. 

В.С.Малиновська  

26 До 31 травня Засідання тарифікаційної комісії, ознайомлення педагогічних працівників з попереднім 

тарифікаційним навантаженням на 2016-2017 н.р.  

В.С.Малиновська  

27 До 31 травня Розробка проекту Річного плану роботи школи на 2016-2017 н.р. В.С.Малиновська  

28 З 01 червня Державна підсумкова атестація в 9-их класах: 

 01 червня – англійська мова; 

 03 червня – українська мова; 

 06 червня – математика. 

В.С.Малиновська  

29 07 червня Педагогічна рада (протокол № 5 від 07.06.2016р.) В.С.Малиновська  

30 08 червня Урочисте вручення документів про освіту випускникам  9-х класів. В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

 Протягом 

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

освіти»:  

 Л.П.Щур (10 – 20 травня) 

 І.А.Дмитрук (10 – 20 травня) 

 Т.О.Тарикіна (25 травня) 

М.А.Петриченко  

 


