
 
«ЗАТВЕРДЖУЮ»  

18 серпня 2015 р. 

Директор школи __________В.С. Малиновська 

ПЛАН РОБОТИ   

СКВИРСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  

 на 18 – 31 СЕРПНЯ 2015 року 
 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка  

1 18-19 

серпня 

Підготовка класних аудиторій до нового навчального року. 

Підготовка території школи до нового навчального року 

Класні керівники 1-11 кл. 

О.А.Гандзюк 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

серпня 

 

 

 

 

 

1) Нарада при директорові (09.00): 
 Про план роботи на серпень 2015 року. 

 Про підготовку до свята Перший дзвінок. 

 Про особливості організації навчально-виховного процесу та методичної роботи 

в 2015-2016 н.р. 

 Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці у серпні-

вересні 2015 року. 

 Про проведення загальношкільних та класних батьківських зборів. 

 Ознайомлення педагогічних працівників з тарифікаційним навантаженням на 

2015-2016 н.р. 

2) Класним керівникам 1-11 класів( з 10.30): 

 Персонально здати класну аудиторію директору школи. 

 Уточнити кількість учнів у класі та повідомити дані  заступнику з 

НВР М.А.Петриченку. 

Внести зміни даних про учнів та їх батьків до інформаційної системи 

управління освітою «Україна. ІСУО». (звіт про виконану роботу на 

педраді 25.08.2015р.) 

 (Координатори – В.М.Гармонюк, О.В.Станіщук)  

 Подати Н.О.Несторук списки дітей, що потребують підвозу, до 

21.08.2015р. 

3) Т.А.Стовбецькій, Н.Ю.Ліщук, Л.І.Зозулі, Н.О.Несторук, О.О.Шевчун 

подати заступнику директора з НВР М.А. Петриченку списки 

працевлаштування випускників 2015 року 9-А, 9-Б, 9-В, 11-А, 11-Б 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

Л.В.Котяй 

Н.М.Вигівська 

 

 

 

 

 

Класні керівники 

1-11 класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Петриченко 

 



 

класів. Довідки про подальше місце навчання випускників 9-их 

класів подати до 07.09.15р. 

3 20 серпня Участь у засіданні районної тарифікаційної комісії. В.С. Малиновська  

4 21  

серпня 

Прибирання території школи 

(педагогічні працівники та учні 4-11 класів) 
В.С.Малиновська 

Кл. керівники 1-11 класів 

 

 

5 
25 

серпня 

09.00 

 

25 

серпня 

11.00 

 

1) Засідання педагогічної ради протокол № 5 (09.00): 
(питання для розгляду на електронній пошті) 

 

 

 

 

 

В.С.Малиновська 

 

2) Засідання шкільних методичних об’єднань. 

Протокол № 1 (11.00): 
Питання для розгляду (усі необхідні матеріали на ел.пошті голови МО) 

 

Голови методичних об᾿єднань вчителів на 2015-2016 н.р.: 

- І.П.Седлецька – української мови та літератури. 

- С.Я.Муренко – зарубіжної літератури та російської мови. 

- Л.А.Гиренко – англійської мови. 

- О.В.Доліненко – історії, художньої культури та правознавства. 

- О.В.Мельник – математики та інформатики. 

- Н.В.Гурківська – біології, хімії, фізики та географії. 

- О.О.Шевчун – фізичної культури, основ здоров᾿я та захисту 

Вітчизни. 

- Н.О.Несторук – образотворчого та музичного мистецтва, трудового 

навчання. 

- О.В.Мошинська – початкових класів 

3) Педагогічним працівникам здати списки дітей мікрорайону. 

 

 

 

 

 

Голови методичних 

об᾿єднань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.І.Соболь 

 

6 26 

серпня 

Загальношкільні та класні батьківські збори 

«Організація роботи школи у 2015-2016 н.р.». 

Початок  -  17.00. 

В.С.Малиновська 

Л.М.Гаркуша 

Класні керівники 1-11 кл 

 



 

7 26-28 

серпня 

Затвердження Робочого навчального плану на 2015-2016 н.р. у відділі 

освіти Сквирської РДА. 
В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

 

8 27  

серпня 

Підготовка календарно-тематичних планів  на 2015-2016 н.р.  

(зразки оформлення на ел.пошті) 

Алгоритм погодження та затвердження календарно-тематичних 

планів на 2015-2016 н.р.: 

1. 07 вересня 2015 року - розгляд планів на засіданні МО та схвалення 

Головою МО. 

2. 08 вересня 2015 року - погодження заступниками  та затвердження 

директором. 

М.А.Петриченко  

 28 

серпня 

Серпнева конференція педагогічних працівників навчальних закладів 

Сквирського району.  

Методичні об’єднання вчителів – предметників (за окремим графіком). 

В.С. Малиновська 

 

 

 31 

серпня 

1) Нарада при директорові (09.00). 

2) Класним керівникам  1-их та 10-их класів подати (електронний  

варіант)  Н.І. Соболь та М.А. Петриченку списки учнів. 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

 

 

  

01 

вересня 
 

Свято День знань (шкільне подвір’я) – початок 9.00 
 10.15 - 11.00  -  Перший урок 2015-2016 н.р.(матеріали на сайті) 

 11.10 – 11.55  -  Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності 

(запис у класний журнал, матеріали на електронній пошті та на 

сайті). 

 12.05 - 12.50  - Урок цивільного захисту (матеріали на електронній 

пошті та на сайті) 

Л.М. Гаркуша 

В.С. Малиновська 

 

Класні керівники 1-11 класів 

 

 


