
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор школи_______ В.С. Малиновська 

18.10.2019 року 

 

План роботи Сквирського академічного ліцею № 2   

 на осінні канікули  

28 жовтня - 01 листопада 2019 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 28.10 – 01.11 Індивідуальні та групові консультації для учнів 11-го класу з питань 

підготовки до ЗНО-2020 (українська мова та література, історія України, 

англійська мова, математика, фізика, хімія, біологія, географія). 

Учителі-

предметники 
ЗА ВЛАСНИМ 

ГРАФІКОМ 

 

2 28.10 – 01.11 Підготовка учнів до ІІ (районного) етапу олімпіад. Учителі-

предметники 
ЗА ВЛАСНИМ 

ГРАФІКОМ 

3 28.10 – 01.11 Перевірка дотримання вимог з ведення класних журналів, журналів 

індивідуального навчання. 
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

4 28.10 – 01.11 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом самоосвіти та їх 

участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо 
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

5 29 

 жовтня 

Присутність усіх педагогічних працівників обов’язкова! 

 Початок 09.00. 

Навчання для педагогічних працівників з охорони праці. 

 Початок 10.00 

Засідання педагогічної ради (протокол № 03) 

1) Про виконання рішень попередніх педрад (В.С.Малиновська) 

2) Про адаптацію учнів 1 класу до навчання (Н.І.Соболь, Т.І.Морковіна,  

класні керівники 1-их класів). 

3) Про адаптацію учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеня 

(М.А.Петриченко, Т.І.Морковіна,  класні керівники та вчителі). 

 

В.С.Малиновська 

 

 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко  

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

4) Про затвердження Програми розвитку Сквирського академічного ліцею № 

2 на 2020 – 2025 рр. (В.С.Малиновська, педагогічний колектив). 

5) Про впровадження нової редакції Українського правопису 2019 року 

(Учителі української мови). 

 Початок 12.00 

Засідання № 1 динамічних цільових груп, які працюють над такими темами: 

1) Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ. 

2) Академічна доброчесність педагогів та учнів. 

3) Інтегроване навчання: тематичний та діяльнісний підходи. 

 

 

 

 

 

 

 

Координатори груп  

6 30 

 жовтня 

Присутність усіх педагогічних працівників обов’язкова! 

 Початок 09.00. 

Обговорення  Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників, затвердженого постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» та вироблення Плану дій 

педагогічного колективу на 2020 рік. 

 Початок 10.00. 
Зустріч зі спеціалістами Сквирського районного інклюзивно-ресурсного 

центру «Просто про складне: зміни до порядку організації інклюзивного 

навчання». 

 Початок 11.30. 
Круглий стіл для класних керівників 1 – 11 класів з питань організації 

протидії та попередження булінгу (цькуванню) в закладі. 

 

 

М.А.Петриченко 

 

 

 

 

 

Н.І.Соболь 

М.А.Петриченко 

 

 

Л.М.Гаркуша 

7 28.10 – 01.11  

 

Засідання районних  районних методичних формувань 

(за окремим планом). 

Районний 

методичний 

кабінет 

 

 


