
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор школи В.С. Малиновська 

03.09.2018року 

 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  на 01-28 вересня 2018 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 03 

вересня 

 

 Свято День знань (шкільне подвір’я) – початок 08.30 

 Перший урок 2018-2019 н.р. 

 Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності (запис у класний журнал)  

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь, Л.М.Гаркуша 

 

2 03 – 28 

вересня 

Контроль за організацією освітнього процесу в 1-их класах.  

Відвідування уроків. Перевірка поурочних планів. 
Н.І.Соболь  

3 03 - 14 

вересня 

Збір інформації   про працевлаштування випускників 9 та 11 класів (2017-2018 н.р.). 

 О.В.Станіщук та О.В.Кольоса – здати довідки про  навчання випускників  9-их класів 

2018 року. 

М.А.Петриченко  

4 До  

10 вересня 

Моніторинг стану здоров’я учнів, поділу учнів на групи здоров’я. 

Комплектування спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою 
М.А.Петриченко 

О.В.Гребіник 

 

5 04 – 05 

вересня 

День  безпеки дорожнього руху: 

 Єдиний урок з питань безпечної поведінки дітей на дорогах 

 І етап Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу дитячих малюнків «Молоде 

покоління за безпеку дорожнього руху». 

 Спецвипуск шкільних газет з питань безпеки дорожнього руху «Безпечний рух – 

твій друг!», поновлення стендів. 

 Зустріч з працівниками поліції. 

Н.М.Вигівська 

К.В.Телега 

Н.В.Морковіна 

Л.М.Гаркуша 

 

6 05 – 19 

вересня 

Англомовний пришкільний табір за програмою проекту GoCamp SnapChat 

 розвиток креативного мислення в учнів старших 13 - ти років  

 робота учнів над мистецькими креативними проектами  

 участь іноземного волонтера. 

І.М.Сінельнік 

О.С.Омельченко 

Л.І.Зозуля, Л.А.Гиренко 

О.А.Кухар, О.Д.Бровко 

 

7 06 – 07 

вересня 

День фізичної культури і спорту України (08 вересня). О.О.Шевчун, Б.О.Гандзюк 

О.А.Півторак, О.М.Щуревський 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

8 07 вересня Посвята в першокласники та п’ятикласники Н.М.Вигівська, К.В.Телега  

9 10 вересня Погодження календарно-тематичних планів  головою МО. Голови ШМО  

10 10 - 21 

вересня 

Контроль за організацією освітнього процесу у школі ІІ – ІІІ ступеня.  

Відвідування уроків у 6 -11 класах. Перевірка поурочних планів. 
М.А.Петриченко  

11 12 

вересня 

 

Погодження календарно-тематичних планів та планів класних керівників заступниками  

та затвердження директором школи. 

Разом з календарними планами обов’язково мати: 

 Додатки з графіком контрольних, практичних, лабораторних робіт. 

 Навчальні програми. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 Методичні рекомендації МОН України щодо викладання предметів у 2018-2019 н.р.. 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

12 12 

 вересня 

Перевірка оформлення класних журналів 1-4, 5-11 класів класними керівниками на 

початок навчального року 
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

13 12 вересня День українського кіно О.М.Яценко  

14 13 вересня День народження GOOGLE (15 вересня) Т.І.Білокурова  

15 14 вересня Посвята в старшокласники (9 класи) Н.М.Вигівська, К.В.Телега  

16 17 – 21 

вересня 

Підготовка завдань для І етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-

2019 н.р.:  
Голови ШМО  

17 19 вересня День народження смайлика  С.О.Тутберідзе  

18 21 вересня –  

26 жовтня 

Контроль за організацією освітнього  процесу в 5-х класах.   

Вивчення стану адаптації учнів 5-их класів до навчання у школі ІІ ступеня. 
М.А.Петриченко 

Т.І.Морковіна 

 

19 21 вересня День миру Н.М.Вигівська, К.В.Телега  

20 22 вересня День партизанської слави України Л.П.Щур  

 24 вересня - 

19 жовтня 

І (шкільний) етап учнівських олімпіад 2018 – 2019 н.р. 

 24 вересня - зарубіжна література (7 -11 клас) 

 25 вересня – математика (6-11 клас) 

 26 вересня  - англійська мова (8-11 клас) 

 27 вересня - історія (8-11 клас), правознавство (9-11 клас) 

 01 жовтня - українська мова та література (7-11 клас) 

 02 жовтня - фізика (7-11 клас), астрономія (10-11 клас) 

 03 жовтня - географія (8-11 клас), економіка (9-11 клас), 

 08 жовтня - хімія (7-11 клас) 

 09 жовтня - біологія (8-11 клас), екологія (10-11 клас) 

 10 жовтня - образотворче мистецтво (8-11 клас) 

 11 жовтня - інформатика (8-11 клас), інформаційні технології (8-11 клас) 

 18 жовтня - трудове навчання (8-11 клас) 

М.А.Петриченко  

Голови ШМО 

 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=220


№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

21 27 вересня Всесвітній день туризму О.О.Шевчун  

22 28 вересня Всеукраїнський День бібліотек (30 вересня) С.Г.Сергійчук   

23 28 вересня День перекладача (30 вересня) Т.В.Хомяк  

24 28 вересня Екологічна акція Л.М.Гаркуша  

25 Протягом 

місяця 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КОІПОПК (за окремим 

графіком): 

 26.09 - 28.09.2018 – С.О.Тутберідзе 

М.А.Петриченко  

26 Протягом 

місяця 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

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

27 Протягом 

місяця 

Науково-методичний супровід педагогічних працівників, які будуть  брати участь в 

конкурсі «Учитель року-2019» (районний тур) у таких номінаціях: «Вчитель 

інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» 

М.А.Петриченко  

28 Протягом 

місяця 

Внесення даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна 

система освіти» 
В.М.Гармонюк 

О.В.Станіщук 

 

29 Протягом 

місяця 

Забезпечення функціонування  сторінки школи у Facebook та Twitter, офіційного сайту М.А.Петриченко  

30 24  -  28 

вересня 

Підготовка списків педагогічних працівників, які будуть атестуватися у 2019 році.  В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

 

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно-правовими актами з питань 

атестації педагогічних працівників 

 

Прийом заяв педагогічних працівників про:  

 позачергову атестацію у 2019 році,  

 про перенесення  атестації,  

 про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), ніж 

пропонує керівник. 

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  (записи у класний журнал) 
 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=223
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=229

