
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор школи В.С. Малиновська 

01.10.2018 року 
 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2    

на 01 - 26 жовтня 2018 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 Протягом 

місяця 

Всеукраїнський місячник шкільної бібліотеки  С.Г.Сергійчук  

2 Протягом 

місяця 
Моніторинг адаптації до навчання першокласників.  

Н.І.Соболь  

3 Протягом 

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

М.А.Петрченко  

4 01 

 жовтня 
Міжнародний день музики 

С.Я.Муренко,  

уч. 1 – 4 класів 

 

5 02  

жовтня 

Міжнародний день ненасильства Л.М.Гаркуша, 

Н.О.Несторук, 

Т.І.Морковіна 

 

6 04  

жовтня 

Всесвітній тиждень космосу (04 – 10 жовтня) В.С.Малиновська  

7 05  

жовтня 

День учителя Н.М.Вигівська, 

К.В.Телега 

 

8 08 – 09 

жовтня 

Всесвітній день пошти О.М.Ковальчук  

9 08 – 12 

жовтня 
 Ознайомлення учнів 11-их класів з умовами та термінами проведення ЗНО-

2019. 

 Формування списків випускників 2019 року для отримання документів про 

освіту. 

М.А.Петриченко 

О.В.Мельник 

О.М.Яценко 

І.П.Седлецька 

І.А.Дмитрук 

Н.М.Вигівська  

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

10 До 

09 жовтня 

Прийом атестаційною комісією: 

 заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію з метою 

підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), про 

перенесення строку атестації; 

 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. 

В.С.Малиновська 
Члени атестаційної 

комісії: 

М.А.Петриченко, 

Т.В.Хомяк   

Н.І. Соболь, 

Л.М.Гаркуша 

Н.О.Несторук, 

В.В.Панченко, 

Л.А.Гиренко,  

Н.Ю.Ліщук 

О.В.Станіщук, 

О.О.Шевчун 

О.В.Мошинська, 

Б.О.Гандзюк 

 

11 10 

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 

 

12 11 

 жовтня 

День художника Н.О.Несторук 

Учителі 1 – 4 класів 

 

13 12  

жовтня  

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

День українського козацтва. 

Л.М.Гаркуша 

О.В.Кольоса 

 

14 17 

жовтня 

 

Засідання атестаційної комісії № 2: 

 затвердження списків педпрацівників, що будуть атестуватися в 2018 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 

 

15 До 

19 жовтня 

І етап (шкільний) учнівських олімпіад  з навчальних предметів у 2018-2019 

н.р.(за окремим графіком, графік на стенді розкладу уроків) 

М.А.Петриченко  

16 23 жовтня День працівника реклами та маркетолога І.М.Мандзюк  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

17 24 

 жовтня 

Міжнародний день анімації (28 жовтня) О.М.Рабодзей  

18 25  

жовтня 

День визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня) В.В.Панченко  

19 26 

 жовтня 

Міжнародний день Чорного моря (31 жовтня) О.М.Мірутенко  

20 26  

жовтня 

День безпеки життєдіяльності перед канікулами М.А.Петриченко, 

Н.І.Соболь 

 

21 26  

жовтня 

День врожаю. Н.М.Вигівська, 

К.В.Телега 

 

22 Протягом 

місяця 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» (за окремим графіком): 

 01.10 – 12.10 – Т.М.Оленченко 

 15.10 – 26.10 – В.В.Панченко, Г.Р.Кондратюк, С.Г.Сергійчук. 

 29.10 – 30.10 – Н.М.Вигівська 

 30.10 – 01.11 – С.Я.Муренко 

М.А.Петриченко  

23 Протягом 

місяця 

Моніторинг системи роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2019 

році. 

В.С.Малиновська, 

експертні комісії 

 

24 Протягом 

місяця 
 Вивчення стану викладання фізичної культури у школі І ступеня 

 Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

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

В.С.Малиновська 

Н.І.Соболь 

 

25 Протягом 

місяця 

Науково-методичний супровід педагогічних працівників, які беруть участь в 

конкурсі «Учитель року-2019» (районний тур) у номінації: «Захист Вітчизни». 

  

26 Протягом 

місяця 

Забезпечення функціонування  офіційного сайту школи, сторінок школи у 

Facebook та Twitter. 

М.А.Петриченко  

27 29  

жовтня –  

04 

листопада 

 

 

ОСІННІ КАНІКУЛИ ДЛЯ УЧНІВ 1 – 11 КЛАСІВ 

(за окремим планом) 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

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

 


