
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор школи_______ В.С. Малиновська 

29.09.2017 року 
 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

 на 02 - 31 жовтня 2017 року 

 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 Протягом 

місяця 

Всеукраїнський місячник шкільної бібліотеки  С.Г.Сергійчук  

2 01 – 05 

жовтня 

Заходи, присвячені Дню бійця територіальної оборони  (за окремим планом) Л.М.Гаркуша  

3 05 

жовтня 

Початок роботи Школи майбутнього першокласника-2018 (14.00). Н.І.Соболь  

4 02 – 06 

жовтня 

Тиждень математики. О.В.Мельник  

5 До 

09 жовтня 

І етап (шкільний) учнівських олімпіад  з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.:  

 02 жовтня - хімія (7-11 клас) 

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

 04 жовтня - образотворче мистецтво (8-11 клас) 

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

 09 жовтня - трудове навчання (8-11 клас) 

М.А.Петриченко  

6 До 

09 жовтня 

Прийом атестаційною комісією: 

 заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію з метою 

підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), про 

перенесення строку атестації; 

В.С.Малиновська 
 

Члени атестаційної комісії: 

М.А.Петриченко, О.М.Рабодзей   

Н.І. Соболь, Л.М.Гаркуша 

Н.О.Несторук, О.В.Доліненко 

Л.І.Зозуля, Н.В.Гурківська 

О.В.Мельник, О.О.Шевчун 

О.В.Мошинська, Б.О.Гандзюк 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

 заяв від працівників, включених до списків осіб, які підлягають черговій 

атестації,  про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії 

(тарифного розряду); 

 подання директора школи або педагогічної ради закладу про позачергову 

атестацію з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, 

педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. 
7 09 – 13 

жовтня 

Тиждень запобігання злочинності та правопорушенням. Л.М.Гаркуша  

8 10 

жовтня 

Шкільний етап VIIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка для учнів 5-11 класів (7 урок, аудиторія 6-А класу). 

О.М.Яценко 

О.В.Кольоса 

 

9 11 

жовтня 

Засідання атестаційної комісії № 1: 

 розгляд списку педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації  

 розгляд заяв педпрацівників 

 розгляд подання керівника або педагогічної ради закладу  

В.С.Малиновська 

Члени атестаційної 

комісії 

 

10 13-14 

жовтня  

Заходи (за окремим планом) з відзначення Дня захисника України.  Л.М.Гаркуша  

11 13 

жовтня 

Зустріч старшокласників для інформаційно-роз’яснювальної роботи зі 

спеціалістами Сквирського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Київської області. 

Л.М.Гаркуша  

ОСІННІ  КАНІКУЛИ  

(16 – 20 жовтня 2017р.) 
12 17 – 20 

жовтня 

Індивідуальні та групові консультації для учнів 11-го класу з питань підготовки до 

ЗНО-2018 (українська мова та література, історія України, англійська мова, 

математика, фізика, хімія, біологія, географія) 

Учителі-предметники  

13 17 

жовтня 

Перевірка дотримання вимог з ведення класних журналів, журналів 

індивідуального навчання. 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

14 17 

жовтня 

Семінар – практикум: «Розвиток критичного мислення засобами медійної освіти» 

 

О.М.Рабодзей 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

15 18 

жовтня 

Засідання шкільних методичних об᾿єднань (протокол  № 6) 

Засідання науково-методичної ради  (протокол № 6) 

Засідання № 2 Школи молодого учителя. 

Голови ШМО 

М.А.Петриченко 

Учителі-наставники 

16 19 

жовтня 

 

Засідання атестаційної комісії № 2: 

 затвердження списків педпрацівників, що будуть атестуватися в 2017 році; 

 (за потребою) прийняття рішення про перенесення строку чергової 

атестації; 

 створення та затвердження експертних груп; 

 закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для 

надання і консультативної допомоги 

 затвердження графіків проведення атестації. 

В.С.Малиновська 

Члени атестаційної 

комісії 

 

17 20  

жовтня 

Семінар – практикум: «Організація проведення майстер-класу» О.О.Шевчун  

 

 

18 23 – 27 

жовтня 

Тиждень пожежної безпеки та основ здоров᾿я. 

Тематичний урок «Я обираю здорові звички». 

Н.В.Морковіна 

Учителі 1-4 класів 

 

19 23 – 27 

жовтня 

Ознайомлення учнів 11-их класів з умовами та термінами проведення ЗНО-2018. М.А.Петриченко 

 

 

20 До 27 

жовтня 
Моніторинг адаптації до навчання першокласників.  

Н.І.Соболь  

21 До 27 

жовтня 
Моніторинг адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання.  

М.А.Петрченко  

22 30  

жовтня 

Засідання педагогічної ради (протокол № 6 ) 

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

 Обговорення нового Закону України «Про освіту» (В.С.Малиновська) 

 Про роботу педагогічного колективу щодо формування іміджу навчального 

закладу як ресурсу його  розвитку (В.С.Малиновська) 

 Про роботу педагогічного колективу школи по збереженню та зміцненню 

психічного та фізичного здоров'я учнів, попередження суїцидальної 

поведінки дітей (Л.М.Гаркуша) 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

 Про адаптацію учнів 1 класу до навчання (Н.І.Соболь) 

 Про адаптацію учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеня 

(М.А.Петриченко) 
23 Протягом 

місяця 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» (за окремим графіком): 

 Кухар Ольга Анатоліївна (30.10.17 – 31.10.17) 

М.А.Петриченко  

24 Протягом 

місяця 

Моніторинг системи роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2018 

році. 

В.С.Малиновська, 

експертні комісії 

 

25 Протягом 

місяця 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

(директор, заступники, медична сестра, класні керівники). 

В.С.Малиновська  

26 Протягом 

місяця 

Науково-методичний супровід педагогічних працівників, які беруть участь в 

конкурсі «Учитель року-2018» (районний тур) у таких номінаціях: «Українська 

мова та література», «Фізика», «Фізична культура». 

1 жовтня 2017 року розпочалась реєстрація учасників всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018».  

Зареєструватись можна до 22 жовтня на реєстраційній платформі всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2018» 

  

27 Протягом 

місяця 

Забезпечення функціонування  офіційного сайту школи, сторінок школи у 

Facebook та Twitter. 

М.А.Петриченко  

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

 


