
ЗАТВЕРДЖУЮ 

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

26.02.2017 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 26 лютого – 24 березня 2017 року 
 

 
 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 27 лютого –  

03 березня 

Тиждень соціальної та психологічної служби. Т.І.Морковіна, 

Н.О.Несторук 
 

2 До 03 березня Ознайомлення педпрацівників, які атестуються у 2017 році з характеристикою під підпис. В.С.Малиновська   

3 До 10 березня Класним керівникам 8-10 класів довести до відома батьків та учнів інформацію, що всі діти 

яким виповнюється 14 років повинні мати пластикову картку громадянина України.  

В.С.Малиновська  

4 06 - 10  березня Тиждень української літератури та Всеукраїнський тиждень дитячого читання. І.П.Седлецька  

5 13 – 17 березня Тиждень проектів «Здоров'я дітей - здоров'я нації». Л.М.Гаркуша  

6 14  березня Районна ШПМ К.А.Царик для вчителів географії (2 урок, 10 клас). М.А.Петриченко  

7 14  

березня 

Контрольні роботи за завданнями відділу освіти Сквирської РДА. 

 2 урок правознавство 10 клас (О.В.Доліненко). 

 3 урок фізика 8-мі класи (Н.Ю.Ліщук, О.В.Станіщук). 

М.А.Петриченко  

8 15  

березня 

Апробація тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури (11-А, 11-Б класи). 

М.А.Петриченко  

9 15 

березня 

Засідання атестаційної комісії № 4. Атестація педагогічних працівників (оформлення 

протоколу, засідання у присутності педпрацівників, таємне голосування, протокол підписують 

усі члени комісії, повідомлення рішення  після засідання під підпис). 

В.С.Малиновська  

10 15 - 24 березня Медичний огляд учнів (за спеціальним графіком – на стенді та на сайті) учнів 1-10 класів. Класні керівники  

11 16 березня Продовження роботи Школи майбутнього першокласника – 2017.  Набір учнів до 1-х класів. Н.І.Соболь  

12 17 березня Хореографічний фестиваль 1-11 класів.  Будинок культури. Початок 13.00 Л.М.Гаркуша  

13 20  

березня 

Видача атестаційного листа (у 2 примірниках) педпрацівникам під підпис. Наказ про 

присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлення тарифних розрядів, педагогічних звань 

В.С.Малиновська  

14 21  

березня 

Контрольні роботи за завданнями відділу освіти Сквирської РДА. 

 2 урок англійська мова 3-ті класи  (Л.І.Зозуля, О.С.Омельченко, І.М.Сінельнік). 

 3 урок англійська мова 9-мі класи (О.С.Омельченко, О.А.Кухар, І.М.Сінельнік). 

 4 урок географія 10 клас (К.А.Царик). 

М.А.Петриченко  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

15 20 - 24 березня 

03 - 07 квітня 

Декада природничих наук (хімія, біологія, екологія, природознавство, фізика, астрономія, 

географія) та охорони навколишнього середовища. 

Н.В.Гурківська  

16 До 20 березня Підготовка замовлення  на курси підвищення кваліфікації на 2017-2018 н.р. М.А.Петриченко  

17 23 березня Загальношкільні та класні батьківські збори у 1-11 класах.  В.С.Малиновська  

18 До 24 березня Підготовка проекту робочого навчального плану на 2017-2018 н.р. В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 
 

19 До 24 березня Вивчення стану викладання та якості знань учнів з основ здоров’я в 1-9-их класах. В.С.Малиновська 

Н.І.Соболь 
 

20 До 24 березня Вивчення стану викладання та якості знань учнів з предметів за програмами НПП «Інтелект 

України». 

Н.І.Соболь 

М.А.Петриченко 
 

21 До 24 березня Перевірка стану ведення учнівських зошитів з української літератури в 5-11 класах (робочі та 

контрольні). 

М.А.Петриченко  

22 До 24 березня Підготовка до державної підсумкової атестації - 2017 

 розклад  консультацій та ДПА – 2017 

 затвердження предмета за вибором навчального закладу для ДПА у 9 класах 

 затвердження розкладу, термінів та форм проведення ДПА у 4,9 класах, склад комісій 

для ДПА 

 підготовка  документів про звільнення учнів від ДПА. 

 затвердження на засіданні педагогічної ради варіантів завдань ДПА у 4,9 класах, 

забезпечення їх конвертування та збереження 

М.А.Петриченко  

 До 24 березня Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 4-х та 10-х класах. Н.І.Соболь 

М.А.Петриченко 
 

 До 24 березня Моніторинг стану організації допрофільного та профільного навчання. 

Моніторинг доцільності використання й діагностика стану реалізації варіативної складової 

навчального плану. 

Н.І.Соболь 

М.А.Петриченко 
 

 Протягом 

місяця 

Інформаційно-роз’яснювальна робота для учнів 4,9,11 класів та їх батьків щодо ДПА – 2017 та 

ЗНО – 2017.  

Класні керівники 

4,9,11 класів 
 

 Протягом 

місяця 

Створення блогів (сайтів) методичних підрозділів та педагогів. Забезпечення функціонування  

офіційного сайту школи, сторінок школи у Facebook та Twitter. 

Голови ШМО 

М.А.Петриченко 

 

 Протягом 

місяця 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

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

 

 

 

В.С.Малиновська 

 
 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
1 01 – 03 

березня 
 Про вплив соціальних мереж на підлітків: шкода і користь.  

 

Класні 

керівники  

1-11 класів 

 

2 06 – 10 

березня 
 Правила поведінки, ТБ і БЖ під час вихідного дня (8 березня). 

 Про запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем. 

 

3 13 – 17 

березня 
 Відпрацювання практичних дій згідно з планом евакуації на 

випадок виникнення пожежі. 

 Відпрацювання практичних дій (евакуація з приміщення) в 

умовах виникнення НС. 

 

4 20 – 24 

березня 

Правила поведінки, ТБ і БЖ під час весняних канікул. 

 Інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів під час весняних 

канікул: 

 дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки; 

 безпеки дорожнього руху, дитячого-транспортного травматизму; 

 профілактика  шлунково-кишкових захворювань; 

 правила поведінки в громадських місцях та громадському 

транспорті; 

 правила поводження з незнайомими людьми та предметами; 

 про небезпеку перебування на поверхнях річок і водоймищ. 

 

 

 

 



Графік  проведення медичного огляду учнів  
Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 у 2016-2017 н.р. 

 

№ Класи Дата 

1 1-А,1-Б,1-В класи 15 березня 2017 року (середа) 

2 2-А, 2-Б, 2-В класи 16 березня 2017 року (четвер) 

3 3-А, 3-Б, 3-В класи 17 березня 2017 року (п’ятниця) 

4 9-А, 9-Б, 9-В, 10 класи 20 березня 2017 року (понеділок) 

5 8-А, 8-Б, 8-В класи 21 березня 2017 року (вівторок) 

6 7-А, 7-Б, 7-В класи 22 березня 2017 року (середа) 

7 4-А, 4-Б, 4-В класи 23 березня 2017 року (четвер) 

8 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б  класи 24 березня 2017 року (п’ятниця) 
  

До уваги класних керівників! 
 Учні 2001, 2002, 2003, 2006 року народження проходять медичний огляд комісійно + 

аналізи (з 8.00); 

 Учні 2004,2005, 2007, 2008, 2009, 2010 року народження –  педіатр + стоматолог. 


