
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ліцею_______ В.С. Малиновська 

02.09.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирського академічного ліцею № 2  на 02 - 30 вересня 2019 року 
 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 02 

вересня 

 

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

 Перший урок 2019-2020 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 – 30 

вересня 

Контроль за організацією освітнього процесу в 1-их класах. Відвідування уроків.  Н.І.Соболь  

3 03 - 11 

вересня 

Збір інформації   про працевлаштування випускників 9 та 11 класів (2018-2019 н.р.). 

  

М.А.Петриченко  

4 09 – 13 

вересня 

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

Комплектування спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою 

Класні керівники, 

 медична сестра 

 

5 09 – 13 

вересня 

Тиждень   безпеки дорожнього руху (за власним планом). Н.М.Вигівська 

Л.М.Гаркуша 

 

6 13 

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 2019-2020 н.р.. 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

7 13 вересня День фізичної культури і спорту України. Учителі фізкультури   

8 13 - 20 

вересня 

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

Відвідування уроків у 6 -11 класах.  
М.А.Петриченко  

9 13 

 вересня 

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

навчального року 
М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

10 16 – 20 

вересня 

Підготовка завдань для І етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 За окремим планом  

11 З  

23 вересня 

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 

 

12 23 вересня - 

17 жовтня 

І (шкільний) етап учнівських олімпіад 2019 – 2020 н.р. 

 23 вересня - математика (6-11 клас) 

 24 вересня – англійська мова (8-11 клас) 

 25 вересня  - зарубіжна література (7 -11 клас) 

 26 вересня – українська мова та література (7-11 клас) 

М.А.Петриченко  

 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

 30 вересня – фізика (7-11 клас), астрономія (10-11 клас) 

 01 жовтня - історія (8-11 клас), правознавство (9-11 клас) 

 07 жовтня – біологія (8-11 клас), екологія (10-11 клас) 

 08 жовтня - хімія (7-11 клас) 

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

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

 16 жовтня – образотворче мистецтво (8-11 клас) 

 17 жовтня - трудове навчання (8-11 клас) 

13 23  -  27 

вересня 

Підготовка списків педагогічних працівників, які будуть атестуватися у 2020 році. Ознайомлення 

педагогічних працівників з нормативно-правовими актами з питань атестації педагогічних 

працівників. Прийом заяв педагогічних працівників про: позачергову атестацію у 2020 році, про 

перенесення  атестації, про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного 

розряду), ніж пропонує керівник. 

М.А.Петриченко 

В.С.Малиновська 

 

14 Протягом 

місяця 

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

«Учитель року-2020» у таких номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче 

мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія». Три тури: перший - листопад 2019 р.; другий - 

грудень 2019 р. - лютий 2020 р.; третій - квітень 2020 р. 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

15 Пр. місяця Внесення даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «ДІСО» О.В.Станіщук  

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

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  (записи у класний журнал) 
1 02 -03 

 вересня 

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності 

1. Загальні відомості про заклад освіти, його структуру (кабінети, майстерні, спортзал).  

2. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках тощо. 

3. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу.  

4. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальному закладі. 

5. Побутовий травматизм. Попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті 

6. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для закладів системи освіти України.  

7. Дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, радіаційна безпека. 

 

2 09 - 13 

 вересня 

1. Безпека дорожнього руху, правила поведінки на вулиці, техніка безпеки під час їзди на велосипеді та мопеді.  

2. Вивчення правил дорожнього руху. 

3. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо. 

4. Профілактика отруєнь грибами та дикими рослинам. 

 

3 16 - 20 

вересня 

1. Уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами, протимінна безпека. 

2. Правила поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, правил поводження із виявленими підозрілими 

вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під них речами. 

3. Поведінка у надзвичайній ситуації  

 

4 23 – 27 

 вересня 

1. Дій в умовах загрози чи вчинення терористичного акту, а також у випадку надходження інформації про це. 

2. Надання першої допомоги травмованим і потерпілим. 

3. Відпрацювання практичних дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

 


