
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ліцею_______ В.С. Малиновська 

01.11.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ  
Сквирського академічного ліцею № 2  

 на 04 - 29 листопада 2019 року 

 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 Протягом місяця ІІ етап (районний) учнівських олімпіад  з навчальних предметів у 2019-2020 

н.р.(графік олімпіад та список учнів-учасників на стенді) 
М.А.Петриченко  

2 Протягом місяця Моніторинг системи роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2020 році: 

 Муренко С.Я. - 04.11.2019 – 15.11.2019 (М.А.Петриченко) 

 Панченко В.В. - 04.11.2019 – 15.11.2019 (В.С.Малиновська) 

 Оленченко Т.М. 18.11.2019  - 29.11.2019 (Н.І.Соболь) 

 Зозуля Л.І. 18.11.2019  - 29.11.2019 (М.А.Петриченко) 

 Вигівська Н.М. 18.11.2019  - 29.11.2019 (В.С.Малиновська) 

В.С.Малиновська 

атестаційна комісії 

 

3 Протягом місяця Анонімне опитування \ анкетування учнів 1-4 класів про випадки булінгу 

(цькування) в ліцеї.          
Л.М.Гаркуша 

Т.І.Морковіна 

Н.О.Несторук 

 

4 Протягом місяця Виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів. Вивчення 

стану викладання та якості знань учнів 11 класів з астрономії.   
М.А.Петриченко  

5 Протягом місяця Виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів. Вивчення 

стану викладання та якості знань учнів  6-11 класів з біології. 
В.С.Малиновська  

6 07 листопада І етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка  у 5-11 класах. Районний етап – 17 листопада 2019 р 
О.В.Кольоса, 

О.М.Яценко 

 

7 08 листопада День української писемності та мови 

І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика  у 3-11 класах. 

Районний етап – 23 листопада 2019 року. 

О.М.Рабодзей, 

С.О.Тутберідзе 

 

8 20 листопада Всесвітній день вітань І.М.Сінельнік, 

О.А.Кухар 

 

9 21 листопада День Гідності та Свободи Л.М.Гаркуша 

Н.М.Вигівська 

А.В.Гаврищук  

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

10 22 листопада День пам’яті жертв Голодоморів Л.П.Щур. 

О.В.Доліненко 

В.В.Панченко 

 

11 Протягом місяця Робота районних методичних формувань: 

 21 листопада – МК О.М.Щуревського. 

 28 листопада – ШПМ С.О.Тутберідзе, О.О.Шевчун. 

М.А.Петриченко  

12 Протягом місяця Перевірка стану ведення робочих зошитів учнями 1-11 класів з  англійської мови. М.А.Петриченко  

13 Протягом місяця Перевірка стану ведення зошитів з української мови учнями 1 – 4 класів.  Н.І.Соболь  

14 Протягом місяця Ознайомлення учнів 10-11-их класів з умовами та термінами проведення  пробного 

ЗНО-2020 (реєстрація – з 01 по 24 січня, українська мова  - 21 березня, усі інші 

предмети – 28 березня). 

М.А.Петриченко 

 

 

15 Протягом місяця Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури (директор, 

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

16 Протягом місяця Забезпечення функціонування  офіційного сайту, сторінки у Facebook. М.А.Петриченко  

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

(записи у класний журнал) 
1 04 – 08 

листопада 
 Відпрацювання практичних дій (евакуація з приміщення) в умовах 

виникнення НС. 

 Поновлення класних інформаційно-довідкових куточків з питань БЖ, ЦЗ, ТБ. 

 

 

Класні керівники  

1 – 11 класів 

 

2 11 – 15 

листопада 
 Інструктаж з  протипожежної безпеки, щодо попередження пожеж у ліцеї та 

вдома, правил поводження з незнайомими і вибухонебезпечними речовинами. 

 Демонстрація відеоматеріалів щодо профілактики та недопущення пожеж, 

ліквідації, їх наслідків. 

 

3 18 – 22 

листопада 
 Інструктаж щодо профілактики та запобігання травматизму невиробничого 

характеру. 

 Конкурси та вікторини на знання правил безпечної поведінки та з питань 

профілактики невиробничого травматизму. 

 

4 25 – 29 

листопада 
 Інструктаж щодо заборони використання відкритого вогню, петард, 

вибухонебезпечних предметів. 

 

 


