
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор школи_______ В.С. Малиновська 

22.03.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

 на весняні канікули 26 березня – 01 квітня 2019 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 25  

березня 
 Початок 15.10 – Засідання атестаційної комісії № 4. Атестація педагогічних 

працівників. 

В.С.Малиновська 

 

 

2  

 

 

 

 

 

26  

березня 

Районний методичний фестиваль (для педагогічних працівників, які атестуються в 

2019 році): 

09:00 – 10.00 - вчителі української мови і літератури, іноземної мови. 

 

Кухар О.А. 

Гиренко Л.А. 

 

10:00 – 10.30 - вчителі зарубіжної літератури та історії; - 

10:30 – 11:00 - вчителі хімії, біології, географії; - 

11:00 – 12:00 - вчителі початкових класів та вихователі ЗДО; Мошинська О.В. 

Левенчук Л.І. 

12:00 – 12:30 - вчителі математики та фізики; Ліщук Н.Ю. 

12:30 – 13:00 - вчителі захисту Вітчизни, фізичної культури. Щуревський О.М. 

Шевчун О.О. 

 Початок 10.00 – Психолого-педагогічний семінар «Реалізація компетентнісного підходу 

в НПП "Інтелект України": 

1 група (початкові класи): Приходько Ж.М., Тутберідзе С.О., Оленченко Т.М., Мошинська 

О.В.  

2 група (українська мова): Петриченко М.А., Седлецька І.П., Рабодзей О.М., Телега К.В. 

3 група (математика):  Мельник  О.В., Станіщук О.В., Мандзюк І.М. 

4 група (природничі предмети): Малиновська В.С., Мірутенко О.М., Гурківська Н.В., 

Cтовбецька Т.А., Кондратюк Т.Є., Ліщук Н.Ю. 

В.С.Малиновська  

 Районна школа класного керівника «Емоційні розлади у дітей молодшого шкільного 

віку» для вчителів 4 класів (Сквирський НВК) 

 Навчально-методичне консультування педагогів, відповідальних за підготовку роїв до 

участі в Грі «Джура» (РЦДЮТ) 

Л.М.Гаркуша  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

3  

 

 

 

 

27  

березня 

 

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

присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлення тарифних розрядів, педагогічних 

звань 

В.С.Малиновська  

Початок 09.00.  

Засідання педагогічної ради (протокол № 5): 

1. Про виконання рішень попередніх педрад (В.С.Малиновська). 

2. Розвиток виховної системи школи в умовах модернізації освіти в 

Україні.(Л.М.Гаркуша, класні керівники). 

3. Про стан викладання та якість знань учнів 1-11 класів з літературного читання та 

української літератури (Н.І.Соболь, М.А.Петриченко, учителі 1-4 класів, української 

літератури). 

4. Про стан викладання та якість знань учнів 7-11 класів з фізики. (В.С. Малиновська, 

Н.Ю.Ліщук) 

5. Про затвердження предмета за вибором для ДПА в 9 класах (М.А.Петриченко). 

6. Про затвердження розкладу проведення ДПА у 4, 9 класах та складу комісій на ДПА 

(М.А.Петриченко). 

7. Про погодження завдань для ДПА у 4 та 9 класах (М.А.Петриченко) 

8. Про звільнення учнів від ДПА – 2019 (М.А.Петриченко) 

9. Про затвердження мережі класів, гуртків, груп ГПД, проекту навчального плану  на 

2019-2020 н.р. (В.С.Малиновська, М.А.Петриченко, Н.І.Соболь, Л.М.Гаркуша) 

В.С.Малиновська  

4  

 

28 

 березня 

Засідання шкільних методичних об’єднань. 

Початок 09.00 
Голови  

ШМО 

 

Сертифікаційний захід для директорів та заступників з навчально-виховної роботи ЗЗСО з 

проблеми «Реалізація положень Закону України «Про освіту» і Концепції «Нова українська 

школа». Перше заняття на тему «Технологія розроблення освітньої програми закладу 

загальної середньої освіти» (РЦДЮТ) 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

5 28 – 30 

березня 

Короткотермінові курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Булінг у школі: 

причини, наслідки й допомога» (Сквирський ліцей) 

Л.М.Гаркуша  

6 Протягом 

канікул 

Перевірка дотримання вимог з ведення класних журналів, журналів індивідуального 

навчання, журналів гуртків. 

 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

7 Протягом 

канікул 

Індивідуальні заняття та консультації для учнів 11-А та 11-Б класів з питань підготовки до 

ЗНО – 2019 (українська мова та література, історія України, англійська мова, математика, 

фізика, хімія, біологія, географія). 

Класні керівники  

11-их класів 

 

 


