
ЗАТВЕРДЖУЮ 

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

29.05.2017 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на  29 травня – 27 червня 2017 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 29 травня –  

13 червня 

Робота пришкільного національно-патріотичного табору «Серця патріотів» В.С.Малиновська 

Н.М.Вигівська 
 

2 08  

червня 

Педагогічна рада (протокол № 4 від 08.06.2017р.) 

1. Про випуск учнів 9-их класів. 

2. Про визначення претендентів на нагородження медалями серед учнів 10-их класів 

за результатами семестрового оцінювання. 

3. Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням у  2016-2017 н.р. 

4. Про стан організації роботи школи з профілактики дитячого травматизму в 

навчально-виховному процесі і в побуті, з охорони праці та цивільного захисту  в 

2016-2017 н.р. 

5. Про стан організації індивідуального навчання у 2016-2017 н.р. 

6. Про стан відвідування учнями занять у  2016-2017 н.р. 

7. Про ефективність та результативність організації гурткової роботи в 2016-2017 н.р.  

В.С.Малиновська  

3 12 – 27  

червня 

Робота англомовного табору "HealthyLife"  

за проектом GoCamp 

 із залученням іноземного волонтера. 

О.С.Омельченко 

та учителі англійської 

мови 

М.А.Петриченко 

Л.М.Гаркуша 

 

4 15 червня Урочисте вручення документів про освіту випускникам  9-х класів (школа, 10.00). В.С.Малиновська  

5 21 червня Підсумкові засідання шкільних методичних підрозділів. Голови ШМО  

6 22  

червня 

Педагогічна рада (протокол № 5 від 22.06.2017р.) 

1. Про виконання рішень попередніх педрад. 

2. Про випуск учнів 11-их класів.   

3. Про нагородження випускників 11-их класів золотими та срібними медалями. 

4. Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом, 

виконання Річного плану роботи у 2016-2017 н.р. і завдання на 2017-2018 щодо 

поліпшення контролю і керівництва закладом. 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

5. Про результати ДПА-2017 в 4,9,11 класах у 2016-2017 н.р. 

6. Про стан організації харчування учнів у 2016-2017 н.р. 

7. Про організацію соціально-психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу у 2016-2017 н.р. 

7 27  

червня 

Урочисте вручення документів про освіту випускникам 11-х  класів. 

(Будинок культури, 14.00) 

В.С.Малиновська  

8 Протягом  

місяця 

Звіт директора школи про виконану за попередній навчальний рік роботу на загальних 

зборах педагогічного колективу за участю представників батьківських комітетів, ради та 

піклувальної ради школи. 

В.С.Малиновська  

9 Протягом  

місяця 

Ознайомлення педагогічних працівників з попереднім тарифікаційним навантаженням на 

2017-2018 н.р. 

В.С.Малиновська  

10  

Травень –  

червень 

 23 травня - ЗНО з української мови та літератури + ДПА з української мови учнів 

11-А та 11-Б класів. 

 29 травня – ЗНО з англійської мови  + ДПА з англійської мови для учнів 11-А та 

11-Б класів. 

 31 травня - ЗНО з математики + ДПА з математики для учнів 11-А та 11-Б класів. 

 02 червня  - ЗНО з історії України + ДПА з історії України для учнів 11-А та 11-Б 

класів. 

 08 червня – ЗНО з біології + ДПА з біології для учнів 11-А та 11-Б класів. 

 12 червня – ЗНО з географії + ДПА з  географії для учнів 11-А та 11-Б класів. 

 14 червня – ЗНО з фізики + ДПА з фізики для учнів 11-А та 11-Б класів. 

 16 червня - ЗНО з хімії + ДПА з хімії для учнів 11-А та 11-Б класів. 

М.А.Петриченко 

Н.Ю.Ліщук 

Л.І.Зозуля 

 

11  

Травень –  

червень 

ДПА в 9-А, 9-Б, 9-В  класах: 

 30 травня  – українська мова; 

 02 червня – англійська мова; 

 07 червня – математика. 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 
 

12 29 травня –  

09 червня 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти»:  

 Т.І.Білокурова 

М.А.Петриченко 

 
 

13 11 – 13 

червня 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників, які будуть працювати за НПП «Інтелект 

України»:  

 О.А.Шевчун, О.А.Кухар, О.В.Станіщук, Т.Є.Кондратюк, Т.А.Стовбецька 

М.А.Петриченко  

 


