
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор школи_______ В.С. Малиновська 

02.05.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на  травень-червень  (02.05.2019 – 27.06.2019) 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 02 – 31  

травня 

Прийом документів для зарахування дітей до 1 –их класів. 

03 червня – видання наказу про зарахування дітей у 1 – ий клас. 
В.С.Малиновська 

Н.І.Соболь 

 

2 06 - 10   

травня 

Тиждень пам’яті та примирення, перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні. Н.М.Вигівська, 

К.В.Телега 

 

3 06 – 12 

 травня 

Тиждень безпеки дорожнього руху Н.М.Вигівська, 

К.В.Телега 

 

4 07  

травня 

День радіо В.С.Малиновська, 

Н.Ю.Ліщук 

 

5 09 травня Вихідний день В.С.Малиновська  

6 11 травня Робочий день за розкладом ВІВТОРКА. В.С.Малиновська  

7 13 травня День матері (друга неділя травня). Конкурс відеороликів. Класні керівники  

8 13,14,15 

травня 

Триденні навчально-польові збори з групою юнаків 11-их  класів та заняття у 

лікувально-оздоровчому закладі з групою дівчат 11-их класів. 
О.М.Щуревський 

Н.В.Морковіна 

 

9 15 травня День молодіжних і дитячих громадських організацій України 

Міжнародний день сім'ї. 
Н.М.Вигівська, 

К.В.Телега 

 

10 16 травня День вишиванки (третій четвер травня). Н.М.Вигівська, 

К.В.Телега 

 

11 17 травня День боротьби за права кримськотатарського народу.  

Міжнародний день музеїв (18 травня) 
О.В.Кольоса  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

День Європи в Україні (18 травня) Н.М.Вигівська, 

К.В.Телега 

12 До 17 травня Діагностування педагогічних працівників з питань організації науково-

методичної роботи у 2019-2020 н.р. 
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

13 20 

 травня 

Семестрове оцінювання (ІІ семестр) навчальних досягнень  учнів 2-11 класів. 

Вивчення стану виконання навчальних планів та програм в 1-11 класах. 
Н.І.Соболь 

М.А.Петриченко 

 

14 20 - 23 

 травня 

Тиждень безпеки життєдіяльності напередодні канікул. Класні керівники 

 1-11 класів 

 

15 21  

травня 

Батьківський день «Відкрита школа».  

Звіт директора школи про виконану за попередній навчальний рік роботу 
Л.М.Гаркуша 

В.С.Малиновська 

 

16 21 травня –  

13 червня 

ДПА \ ЗНО в 11 класі: 

 21 травня – математика 

 23 травня – українська мова та література 

 28 травня  - англійська мова 

 30 травня – фізика 

 04 червня – історія України 

 06 червня – біологія 

 11 червня – географія 

 13 червня - хімія 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

О.В.Мельник 

О.М.Яценко 

 

17 22 травня Патріотичний квест «Козацькі забави» для учнів 1 – 10 класів Л.М.Гаркуша 

Н.М.Вигівська 

К.В.Телега 

 

18 23  

травня 

Річне оцінювання навчальних досягнень учнів 2-11 класів: 

 Повне завершення вивчення навчального матеріалу в 1-11 класах.  

 Учителям-предметникам зробити записи на сторінках класних 

журналів про виконання програм (за зразком). 
Класним керівникам 2-11 класів здати електронні звіти про навчальну 

діяльність учнів у 2018-2019 н.р. 

Н.І.Соболь 

М.А.Петриченко 

 

19 23  

травня 

Традиційне шкільне свято «День народження талантів». 

Шкільний хореографічний фестиваль. 
Л.М.Гаркуша 

Н.М.Вигівська 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

20 23  

травня 

Педагогічна рада (протокол № 6 від 23.05.2019р.). ПОЧАТОК 14.00 

1. Про перевід учнів 1 – 8, 10 класів до наступного класу. 

2. Про нагородження учнів 2 – 8, 10 класів  похвальними листами «За 

високі досягнення у навчанні». 

3. Про затвердження попереднього тарифікаційного навантаження на 2019 

– 2020 н.р. 

В.С.Малиновська  

21 24  

травня 

Свято «Останній дзвоник» для учнів 1-11-х класів. Початок о 9.00. 

Вручення похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» учням 2-10 

класів. 

В.С.Малиновська  

22 27 травня – 

 11 червня  

Робота пришкільного англомовного табору «Smart Generation» Н.Ю.Ліщук 

Л.А.Гиренко 

 

23 28 травня –  

14 червня 

Робота пришкільного національно-патріотичного табору «На крилах мрій» Н.М.Вигівська  

24 28 травня –  

04 червня 

ДПА в 9-А, 9-Б, 9-В  класах: 

 28 травня  –  математика у 9-А, 9-Б, 9-В; 

 31 травня – англійська мова в 9-А, 9-В, українська мова – 9-Б; 

 04 червня – українська мова в 9-А, 9-В, англійська мова – 9-Б. 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

І.П.Седлецька 

І.А.Дмитрук 

Н.М.Вигівська 

 

25 10  

червня 

Педагогічна рада (протокол № 7 від 10.06.2019р.) 
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  2018-2019 

н.р. 

4. Про стан організації роботи школи з профілактики травматизму в 

освітньому процесі і в побуті, з охорони праці та цивільного захисту  в 

2018-2019 н.р. 

5. Про стан організації індивідуального та інклюзивного навчання у 2018-

2019 н.р. 

6. Про стан відвідування учнями занять у  2018-2019 н.р. 

7. Про ефективність організації гурткової роботи в 2018-2019 н.р. 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

26 14  

червня 

Урочисте вручення  свідоцтв про здобуття базової середньої освіти учням 9-х 

класів. 
Л.М.Гаркуша  

27 25  

червня 

Педагогічна рада (протокол № 8 від 25.06.2019р.) 
1. Про випуск учнів 11-их класів.   

2. Про нагородження випускників 11-их класів золотими та срібними 

медалями. 

3. Про виконання Річного плану роботи у 2018-2019 н.р. і завдання закладу 

освіти на 2019-2020 н.р.. 

4. Про результати ДПА в 4,9,11 класах у 2018-2019 н.р. 

5. Про стан організації харчування учнів у 2018-2019 н.р. 

6. Про організацію соціально-психологічного супроводу навчально-

виховного процесу у 2018-2019 н.р. 

В.С.Малиновська  

28 27 

 червня 

Урочисте вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти 

учням 11-х  класів   
В.С.Малиновська  

29 Протягом 

місяця 

Вивчення ефективності роботи шкільних гуртків. Л.М.Гаркуша  

30 Протягом 

місяця 

Вивчення стану викладання предметів варіативної складової. М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

31 Протягом 

місяця 

Вивчення стану організації та якості знань учнів, які навчаються за 

індивідуальною формою.  
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

32 Протягом 

місяця 

Збір документів для  навчання за індивідуальною та інклюзивною формами у 

2019-2020 н.р. 
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

34 Протягом 

місяця 

Попереднє знайомство педагогічних працівників школи ІІ ступеня з учнями 4-

их класів, відвідування уроків.  
В.С.Малиновська  

35 Протягом 

місяця 

Робота творчої групи з питань розробки Річного плану роботи школи на 2019-

2020 н.р.  
В.С.Малиновська  

36 Протягом 

місяця 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

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

37 Протягом 

місяця 

Забезпечення функціонування  офіційного сайту школи, сторінок школи у 

Facebook та Twitter. 
М.А.Петриченко  

 



ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ 

 З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

1 02 – 03 

травня 
 Про дотримання правил пожежної безпеки у побуті та в школі. 

 Про недопущення пожеж від дитячих пустощів та необережного 

поводження з вогнем. 

 Про  безпечний відпочинок у лісі  та на водоймах (укуси небезпечних 

комах та кліщів). 

 

 

 

 

 

Класні керівники 

1-11 класів 
2 06 – 12 

травня 

Заходи  у рамках  

Тижня безпеки дорожнього руху в Україні 

 Зустрічі учнів з представниками  поліції та батьками-водіями на тему 

дотримання правил дорожнього руху. 

 Бесіда з батьками та учнями щодо забезпечення захисту життя та 

здоров’я дітей в процесі дорожнього руху. 

 Створення відеороликів соціальної реклами. 

 Проведення індивідуальних та групових профілактичних бесід з 

учнями, які мають велосипеди, мопеди, роликові ковзани, скейти 

 Обговорення на годині спілкування  питання  з  безпеки  руху  дітей,  

зокрема  стану  дитячого дорожньо-транспортного  травматизму. 

 Поновлення куточків з безпеки руху «Безпечна поведінка на 

дорозі!». 

 Проведення перед  закінченням  останнього  уроку  “п’ятихвилинки” 

про дотримання дітьми правил дорожнього руху (звернути увагу  

школярів на небезпеку,  яка  їх  може  очікувати  на  вулиці,  зокрема  



на  пішохідних нерегульованих переходах, порадити мати на одязі 

світлоповертаючі елементи (флікери). 

3 13 – 23 

травня 

Заходи  у рамках Тижня безпеки  

життєдіяльності напередодні літніх канікул. 

Класним керівникам 1-10 класів провести диктанти, творчі роботи, 

бесіди, інструктажі з питань: 

 Безпеки життєдіяльності під час літніх канікул. 

 Дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки. 

 Безпечної поведінки під час експлуатації побутових газо- та 

електроприладів, виявленні вибухонебезпечних та невідомих 

предметів, протимінної безпеки, використання піротехніки. 

 Охорони здоров’я та санітарії. 

 Безпечної поведінки у громадському транспорті, на спортивних та 

ігрових майданчиках, у громадських місцях, правил поведінки з 

незнайомими людьми. 

 Небезпеку перебування на поверхнях річок і  водойм. 

 Щодо запобігання побутовому травматизму. 
 


