
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

_______ В.С. Малиновська 

01.10.2015 року 

 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 01-31 жовтня 2015 року 
 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 01-02 жовтня Профорієнтаційний тиждень «Найкраща професія — вчитель». 

Заходи до Дня працівників освіти. 

Л.М.Гаркуша, Л.В.Котяй, 

Н.М.Вигівська 
 

2 01-09 жовтня Заходи (за окремим планом) з відзначення 25-ої річниці Революції на граніті. Л.М.Гаркуша  

3 01 – 16 жовтня Участь учнівського та педагогічного колективів у міському місячнику осіннього 

благоустрою. 

В.С.Малиновська  

4 01 – 30  

жовтня 

Всеукраїнський місячник шкільної бібліотеки   

«Виховуємо громадянина – патріота України» 

С.Г.Сергійчук 

Голови ШМО 
 

5 До 05 жовтня Прийом атестаційною комісією заяв педагогічних працівників: 

 про позачергову атестацію з метою підвищення кваліфікаційної категорії 

(тарифного розряду); 

 про перенесення строку атестації; 

 від працівників, включених до списків осіб, які підлягають черговій атестації,  про 

присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду); 

 або подання директора школи або педагогічної ради про позачергову атестацію з 

метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у 

разі зниження ним рівня професійної діяльності. 

В.С.Малиновська   

6 05  - 09 жовтня Тиждень астрономії та фізики. Всесвітній тиждень космосу. В.С.Малиновська, Н.Ю.Ліщук  

7 05 – 21 жовтня Вивчення стану викладання та якості знань учнів 3-4 класів з «Я у світі». Н.І.Соболь  

8 05 – 21 жовтня Вивчення стану викладання та якості знань учнів 5-11 класів з історії України та 

всесвітньої історії. Директорські контрольні зрізи з історії в 5-11-их класах. 

М.А.Петриченко  

9 05 – 21 жовтня Вивчення стану організації НВП  у 5-их класах. Моніторинг якості знань учнів 5-

их класів: українська мова (диктант) та література (техніка читання), англійська 

мова (аудіювання), математика (контрольна робота).  

М.А.Петриченко  

10 05 – 21 жовтня Вивчення стану організації НВП у 1-их класах. Н.І. Соболь  

11 05 – 21 жовтня Вивчення  стану адаптації учнів 1-х та 5-х класів. Т.І.Морковіна, Н.О.Несторук  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

12 05 – 21 жовтня 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 

 

13 05 жовтня Шкільна олімпіада з трудового навчання (8-11 клас) (7 урок - майстерня) Н.М.Вигівська, М.В.Тертичний  

14 06 жовтня Шкільна олімпіада з хімії  (7-11 клас) (7 урок – 10-Б клас) Т.А.Стовбецька  

15 07 жовтня Шкільна олімпіада з російської мови та літератури (9-11 клас)  (7 урок – 10-Б клас) Т.В.Хомяк, С.Я.Муренко  

16 07 жовтня Розважальна програма «Золота, барвиста осінь всім нам щастя принесла» (1-4 кл.) Л.В.Котяй, С.О.Горобець  

17 07 жовтня Засідання атестаційної комісії № 1: 

 розгляд списку педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації 

із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації з усіх 

предметів інваріантної складової, які викладає педагог 

 розгляд заяв педпрацівників: 

-  про перенесення строку атестації; 

-  про позачергову атестацію; 

- про присвоєння педагогічним працівникам, що підлягають черговій атестації, 

більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), ніж пропонує 

керівник. 

 розгляд подання керівника або педагогічної ради про позачергову атестацію 

з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного 

звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. 

В.С.Малиновська 
Члени атестаційної комісії: 

М.А.Петриченко 

І.П.Седлецька   

Н.І. Соболь 

Л.М.Гаркуша 

Н.О.Несторук 

О.В.Доліненко 

Л.А.Гиренко 

Н.В.Гурківська 

С.Я.Муренко 

О.В.Мельник 

О.О.Шевчун 

О.В.Мошинська 

Б.О.Гандзюк 

 

18 08 жовтня Шкільна олімпіада з географії (8-11 клас) та економіки (9-11 клас) (7 урок – 9-Б кл) О.М.Мірутенко, К.А.Царик  

19 09 жовтня Шкільна олімпіада з образотворчого мистецтва (6-11 клас) (7 урок – 7-А клас) Н.О.Несторук  

20 12-14 жовтня Заходи (за окремим планом) з відзначення Дня захисника України.  Л.М.Гаркуша  

21 12 жовтня Шкільна олімпіада з інформаційних технологій (8-11 клас) (7 урок – каб. інформ.) О.В.Станіщук, В.М.Гармонюк  

22 До 12 жовтня Реєстрація заяв вчителів та подань керівника чи педагогічної ради  

(у «Журналі реєстрації заяв вчителів, подань керівника/педради»). 

В.С.Малиновська 

Н.О.Таранчук 
 

23 12 жовтня Засідання атестаційної комісії № 2: 

 затвердження списків педпрацівників, що будуть атестуватися в 2015 році; 

 (за потребою) прийняття рішення про перенесення строку чергової атестації; 

 створення та затвердження експертних груп; 

 закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, 

 затвердження графіків проведення атестації. 

В.С.Малиновська   

24 12 - 16 жовтня Тиждень образотворчого мистецтва та художньої культури.  

Виставка дитячої творчості. 

Н.О.Несторук, Л.П.Щур 

Учителі початкових класів 
 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

25 12 - 16 жовтня Тиждень запобігання злочинності та правопорушенням. Л.М.Гаркуша  

26 12-21 жовтня Вивчення стану ведення учнями 5-11 класів та перевірки учителями робочих та 

контрольних зошитів з української мови. 

М.А.Петриченко  

27 13 жовтня Шкільна олімпіада з інформатики (8-11 клас) (7 урок – кабінет інформатики) О.В.Станіщук, В.М.Гармонюк  

28 15 жовтня Шкільна олімпіада із зарубіжної літератури (7-11 клас) (7 урок – 9-Б клас) Т.В.Хомяк, С.Я.Муренко  

29 15 жовтня Початок роботи Школи майбутнього першокласника-2016 (14.00). Н.І.Соболь  

30 16 жовтня Вечір старшокласників до Дня осені. Н.М.Вигівська, кл. кер. 9-11 кл.  

31 До 16 жовтня Доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються, під 

підпис. Наказ «Про атестацію у 2016 році». 
В.С.Малиновська  

32 19 жовтня Шкільний етап VІ Міжнародного мовно - літературного конкурсу ім. Тараса 

Шевченка у 5-11 класах. 

І.П.Седлецька  

33 19-22 жовтня Тиждень трудового навчання та технологій «Вигадуй, пробуй, створюй».  

Виставка дитячої творчості. 
Т.С.Дяченко, Н.М.Вигівська 

Учителі початкових класів 
 

34 19-31 жовтня Підготовка команди школи до участі в ІІ районному етапі олімпіад Голови ШМО  

35 22-31 жовтня Осінні канікули для учнів 1- 11 класів. В.С.Малиновська  

36 22  

жовтня 
Психолого-педагогічний семінар «Сучасний урок: спільна творчість учителя і 

учнів. Самоаналіз проведеного уроку». (Омельченко О.С., Хоцянівська Т.І., Хомяк 

Т.В., Мандзюк І.М., Чорна Т.М., Півторак О.А., Морковіна Н.В., Тарикіна Т.О., Мірутенко 

О.М., Муренко С.Я., Ковальчук О.М., Григор’єва Т.В., Старинець Г.В., Вуйко В.О, Ярова  

Л.Й., Левенчук Л.І., Гринь Г.В., Телега К.В., Назаренко О.С.) 

О.М.Рабодзей  

37 23 жовтня Засідання № 2 Школи молодого учителя. 

Тренінг «Особистісне зростання педагога в умовах особистісно орієнтованого 

навчання та виховання» 

Педагоги -наставники 

Л.М.Гаркуша 

Н.О.Несторук,  Т.І.Морковіна 

 

38 26 жовтня Засідання шкільних методичних об’єднань (протокол  № 3) 

Засідання науково-методичної ради  (протокол № 6) 
Голови ШМО 

М.А.Петриченко 
 

39 26-27 жовтня Дотримання вимог з ведення класних журналів, журналів індивідуального 

навчання, журналів гуртків. 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 
 

40 28 жовтня Засідання педагогічної ради (протокол № 7): 
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 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 
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). 

41 Протягом місяця Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» (за окремим графіком). 

М.А.Петриченко  

42 Протягом місяця Підготовка педагогічних працівників до участі в конкурсі «Учитель року-2016» в 

номінаціях: «Англійська мова», «Біологія», «Фізична культура», «Захист 

Вітчизни». 

Голови ШМО 

 
 

43 Протягом місяця Підготовка класних керівників до участі в конкурсі «Класний керівник року - 

2015»  

Л.М.Гаркуша  

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

45 Протягом місяця Реалізація проекту «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)». 

Внесення даних до програми «КУРС: Школа». 

В.М.Гармонюк 

О.В.Станіщук 
 

46 Протягом місяця Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

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

В.С.Малиновська  

47 Протягом місяця Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Класні керівники, Л.М.Гаркуша  

ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Класним керівникам 1-11 класів провести бесіди, інструктажі, уроки цивільного захисту, здійснити перевірку знань учнів із цих питань та відповідно 

оформити журнали: 

48 До 02 жовтня З безпеки дорожнього руху, правил поведінки на вулиці, техніки безпеки під час їзди на велосипеді та мопеді.  

49 До 12 жовтня Спеціальні заняття з  протипожежної безпеки та цивільного захисту, щодо попередження пожеж у школі та вдома, 

правил поводження з незнайомими і вибухонебезпечними речовинами, безпечного поводження на водних об’єктах 

та льоду. 

 

50 До 19 жовтня Щодо заборони використання відкритого вогню, петард, вибухонебезпечних предметів.  

51 20-21 жовтня Щодо правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул.  

 


