
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

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

01.09.2015року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   на 01-30 вересня 2015 року 
 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 01 

вересня 

 

- Свято День знань (шкільне подвір’я) – початок 9.00 

- Перший урок 2015-2016 н.р. 

- Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності (запис у класний 

журнал) та Урок цивільного захисту 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

2  01 - 04 

вересня  

 

Організація  навчання  учнів 1-11 класів за індивідуальною та екстернатною 

формою у 2015-2016 н.р. 
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

Організація роботи факультативів, індивідуальних занять та консультацій в 5-11 

класах. Розклад.   
М.А.Петриченко, 

класні керівники 

 

Організація роботи груп продовженого дня. Режим роботи. Н.І. Соболь  

Організація роботи гуртків. Розклад.  Л.М.Гаркуша  

3 01 – 04 

вересня 

Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці. Інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, техніки безпеки, охорони праці, цивільного захисту. 
М.А.Петриченко  

4 01 - 07 

вересня 

Збір інформації   про працевлаштування випускників 9 та11 класів (2014-2015 

н.р.). Т.А.Стовбецька, Л.І.Зозуля, Н.Ю.Ліщук – здати довідки про  навчання 

випускників  9-их класів 2015 року. 

М.А.Петриченко  

5 04 

вересня 

Посвята у першокласники. 

Посвята у п'ятикласники. 
Л.В.Котяй 

Н.М.Вигівська. 

 

6 07 

вересня 

Розгляд календарно-тематичних планів та планів роботи класних керівників на 

засіданнях МО та схвалення планів Головою МО. 
Голови ШМО  

7 07 – 11 

вересня 

Тиждень фізичної культури, спорту та здоров’я. Всеукраїнський Олімпійський 

урок. Олімпійський тиждень. 
О.О.Шевчун, 

Б.О.Гандзюк  

 

8 07-11 

вересня 

Перевірка  документації з техніки безпеки та охорони праці. В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

9 07 - 18 

вересня 

Підготовка завдань для І етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2015-2016 н.р.: українська мова та література, російська мова та література, 

зарубіжна література, англійська мова, історія, правознавство, математика, 

фізика, астрономія,  хімія, біологія, екологія, географія, економіка, інформатика, 

інформаційні технології, трудове навчання, образотворче мистецтво, фізична 

культура, педагогіка та психологія.  

Голови ШМО  

10 08 

вересня 

Погодження календарно-тематичних планів та планів класних керівників 

заступниками  та затвердження директором школи. 

Разом з календарними планами обов’язково мати: 

 Додатки з графіком контрольних, практичних, лабораторних робіт. 

 Навчальні програми. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 Методичні рекомендації МОН України щодо викладання предметів у 2015-

2016 н.р.. 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

11 09 

вересня 

Перевірка оформлення класних журналів 1-4, 5-11 класів класними 

керівниками. 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

12 11 

вересня 

Посвята у старшокласники (вечір старшокласники). Л.М.Гаркуша  

13 14 – 18 

вересня 

Тиждень знань правил дорожнього руху: «Увага! Діти на дорозі!» Л.М.Гаркуша, 

Л.В.Котяй, 

Н.М.Вигівська 

 

14 14 

вересня 

Організація навчання педагогічних працівників за програмою «Intel»: 

О.С.Назаренко, І.І.Мовчанюк. 

М.А.Петриченко 

О.В.Станіщук 

 

15 21 – 25 

вересня 

Тиждень музичного мистецтва. С.Я.Муренко, 

Т.І.Морковіна,  

учителі 1-4 класів 

 

16 21 – 30 

вересня 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів  5-А та 5-Б класів: 

українська мова (тест), українська література (техніка читання), 

математика (контрольна робота), англійська мова (аудіювання). 

М.А.Петриченко  

17 21 – 30 

вересня 

І етап (шкільний) учнівських олімпіад (за окремим планом) з навчальних 

предметів у 2015-2016 н.р. для учнів 5-11 класів. 
М.А.Петриченко  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

18 22 

вересня 

Заходи до Дня партизанської слави України. Л.М.Гаркуша 

Класні керівники 

 

19 25 

вересня 

Загальношкільне свято, присвячене  Всесвітньому дню туризму для учнів 1-11 

класів «Туристичний майстер-клас». 
О.О.Шевчун, 

Б.О.Гандзюк 

 

20 28 – 30 

вересня 

Перевірка стану ведення: 

 Особових справ учнів (В.С.Малиновська). 

 Щоденників учнів (Л.М.Гаркуша, М.А.Петриченко, Н.І.Соболь). 

 Документації ШМО (М.А.Петриченко). 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

21 28 - 30 

вересня 

Профорієнтаційний тиждень «Найкраща професія — вчитель» Л.М.Гаркуша, 

Л.В.Котяй, 

Н.М.Вигівська 

 

22 01-30 

вересня 

Контроль за організацією НВП у 1-их класах. Відвідування уроків у 1-4 класах. 

Перевірка поурочних планів. 
Н.І.Соболь  

23 01-30 

вересня 

Контроль за організацією НВП у 5, 10-их класах. Відвідування уроків  у 5-11 

класах. Перевірка поурочних планів. 
М.А.Петриченко  

24 01-30 

вересня 

Контроль за роботою молодих та новопризначених  учителів (відвідування 

уроків, перевірка документації), відповідно до розкладу уроків:   

Л.С.Павловська, А.В.Кундиревич, Т.О.Тарикіна, І.А.Дмитрук, Т.І.Білокурова, 

В.М.Гармонюк, О.М.Мірутенко, Н.В.Морковіна, О.А.Півторак, І.І.Мовчанюк, 

Г.Р.Кондратюк, К.В.Телега, І.М.Сінельнік, О.С.Назаренко. 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

25 01-30 

вересня 

Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Класні керівники 

Л.М.Гаркуша 

 

26 01 – 30 

вересня 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» (за окремим графіком). 
М.А.Петриченко  

27 01 – 30 

вересня 

Упорядкування папок ШМО. 

Упорядкування методичних папок учителів. Обов’язкові документи для папки: 

 Диплом про освіту. 

 Копія посвідчення про курси (останні). 

 Копії усіх грамот та інших посвідчень. 

Голови ШМО  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

28 01 – 30 

вересня 

Підготовка педагогічних працівників до участі в конкурсі  

«Учитель року-2016» в номінаціях: 

 «Англійська мова» 

 «Російська мова» 

 «Біологія» 

 «Фізична культура 

Голови ШМО 

 

 

29 01 – 30 

вересня 

Реалізація проекту «Україна. ІСУО (інформаційна система управління 

освітою)». Внесення даних до програми «КУРС: Школа». 
В.М.Гармонюк 

О.В.Станіщук 

 

30 01 – 30 

вересня 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

(директор, заступники, медична сестра, класні керівники). 
В.С.Малиновська  

31 21 – 30 

вересня  

Підготовка списків педагогічних працівників, які будуть атестуватися у 2016 

році.  
В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

 

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно-правовими актами з 

питань атестації педагогічних працівників 
 

Прийом заяв педагогічних працівників про:  

 позачергову атестацію у 2016 році, 

 про перенесення  атестації, 

 про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного 

розряду), ніж пропонує керівник. 

 

Оформлення стенда з питань атестації.  

 


