
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2_______ В.С. Малиновська 

22.12.2017 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 29 грудня 2017 року – 14 січня 2018 року 

 (зимові канікули) 
№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 З 29 грудня 

– 12 січня 
 Шкільний методичний фестиваль. 

 Підготовка календарних планів та планів класних керівників на ІІ семестр 

2017-2018 н.р. 

 Підготовча робота щодо організації навчально-польових зборів в 11-их класах 

з предмета «Захист Вітчизни» 2018 року 

 Підготовка учнів до  ІІІ обласного етапу олімпіад та конкурсів. 

 Підготовка відкритих уроків для проведення  з 15 по26 січня 2107 року 

шкільного Конкурсу педагогічної майстерності молодих вчителів 

"Педагогічний дебют" (Л.С.Павловська, І.М.Сінельнік, А.В.Кундиревич, 

Т.І.Білокурова, Н.В.Морковіна, О.А.Півторак, О.С.Назаренко, 

Г.Р.Кондратюк, К.В.Телега, О.О.Уляніцька).  

М.А.Петриченко 

Голови ШМО 

 

2 29 

 грудня 

Звіти класних керівників:  

 відвідування у І семестрі,  

 зміни у соціальному паспорті,  

 навчальні досягнення учнів 2-11 класів у І семестрі 2017-2018 н.р. 

 класний журнал 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 

3 02 січня Засідання ШМО (протокол № 1).  Засідання № 3 Школи молодого учителя. Голови ШМО  

4 03  

січня 

Заходи РМК відділу освіти Сквирської РДА: 

 Науково-практичний семінар для вчителів суспільних дисциплін 

«Реформація. Успіх Европи і шанс для України» (Л.П.Щур, О.В.Доліненко, 

В.В.Панченко – Сквирський ліцей,  початок 9.00). 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

 Засідання РМО вчителів фізики та математики «Розвиток критичного 

мислення учнів у процесі вивчення математики та фізики» (Н.Ю.Ліщук, 

О.В.Мельник, І.М.Мандзюк, І.А.Дмитрук, А.В.Кундиревич, 

О.В.Станіщук – Сквирський ліцей, початок 9.00) 

 Засідання РМО вчителів української мови та літератури, зарубіжної 

літератури «Впровадження компетентнісного підходу у процесі організації 

навчальної діяльності» (І.П.Седлецька, О.В.Кольоса, О.М.Рабодзей, 

О.М.Яценко, С.Я.Муренко, О.М.Ковальчук, Л.С.Павловська, 

О.О.Уляніцька – Сквирський ліцей, початок 9.00) 

  Семінар для вчителів початкових класів (2 і 3 класи) «Використання хмарних 

технологій як один із сучасних засобів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності школярів» (С.О.Тутберідзе, І.Ю.Негеля, Л.М.Дудка, 

Ж.М.Приходько, Т.В.Григор’єва, І.І.Мовчанюк – Сквирський ліцей, 

початок 9.00). 

 Засідання РМО вчителів природничих дисциплін «Формування наукового 

світогляду учнів з використанням міжпредметних зв’язків у природничих 

науках» (Н.В.Гурківська, Т.Є.Кондратюк, О.М.Мірутенко, 

Т.А.Стовбецька – Сквирська школа № 2, початок 9.00) 

 Засідання РМО вчителів іноземної мови «Компетентісний підхід вивчення 

іноземної мови у контексті Нової української школи» (Л.А.Гиренко, 

О.С.Омельченко, Л.І.Зозуля, О.А.Кухар, І.М.Сінельнік – Сквирська 

школа № 2, початок 9.00) 

 Засідання РМО вчителів інформатики «Хмарні сервіси – інструмент 

створення інформаційного середовища в освітньому процесі» 

(В.М.Гармонюк, Т.І.Білокурова – Сквирська школа № 2, початок 9.00) 

5  

04  

січня 

 

 

 

Семінар-практикум (початок 9.00): 

Впровадження STEM-освіти в практику роботи навчального закладу 

Н.В.Гурківська та 

ШМО 

 

Постійно діючий семінар «Особистість. Патріот. Інноватор» для заступників 

директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, керівників музеїв та 

керівників краєзнавчих гуртків на тему «Реалізація пріоритетних напрямків 

національно-патріотичного виховання» (РЦДЮТ, початок 9.00) 

Л.М.Гаркуша 

Н.М.Вигівська 

І.І.Дроздівська 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

 

04  

січня 

Постійно діючий семінар класних керівників (9, 10, 11 класи) «Емоційна 

стабільність педагога» 

(Сквирський ліцей, початок 9.00) 

О.М.Щуревський, 

О.В.Кольоса 

О.В.Станіщук 

О.М.Яценко 

О.В.Мельник 

Т.В.Хомяк 

 

Круглий стіл «Взаємодія вчителя початкових класів і вчителя-логопеда у 

формуванні мовленнєвої компетентності молодших школярів» для вчителів 

початкових класів та вчителів-логопедів. 

(РМК, початок 9.00) 

О.С.Назаренко 

Г.Р.Кондратюк 

 

6 05  

січня 

Семінар-практикум (початок 9.00): 

«Google Educator Group – освітня спільнота Google, система безкоштовних 

інструментів, що надають необхідні технології для освіти» 

О.В.Мельник  та 

ШМО 

 

 

7 09 січня Навчальний семінар:   

Заклад загальної середньої освіти: вектори змін у контексті Нової української 

школи 

В.С.Малиновська  

8 10 січня Засідання МО класних керівників. Л.М.Гаркуша  

Науково-практичний семінар для заступників директорів з навчальної роботи 

«Забезпечення реалізації наскрізних змістових ліній в освіті. Підприємництво і 

фінансова грамотність. Екологічна безпека та сталий розвиток» (РМК, початок 

9.00) 

М.А.Петриченко  

9 З 09 січня Реєстрація учнів 11 класу на  пробне ЗНО - 2018. Т.В.Хомяк  

10  

11  

січня 

Засідання педагогічної ради  

(протокол № 1) 

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

2. Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом, 

виконання Річного плану роботи у І семестрі 2017-2018 н.р. і завдання на ІІ 

семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом (В.С. 

Малиновська) 

3. Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного 

функціонування школи (В.С. Малиновська) 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

4. Про визначення претендентів на нагородження медалями серед учнів 11-их 

класів за результатами семестрового оцінювання (М.А.Петриченко, Т.В. 

Хомяк)  

5. Про визначення претендентів серед учнів 9-их класів для отримання 

свідоцтв  з відзнакою про   базову загальну середню освіту 

(М.А.Петриченко, О.М.Щуревський, О.В.Кольоса, О.В.Станіщук) 

6. Про стан відвідування учнями занять у І семестрі 2017-2018 н.р. 

(Л.М.Гаркуша) 

7.  Про стан викладання та якість знань учнів 5-11 класів із зарубіжної 

літератури. (М.А.Петриченко, учителі зарубіжної літератури) 

8. Про стан викладання та якість знань учнів 2-11 класів з інформатики. 

В.С.Малиновська, Н.І.Соболь,  учителі інформатики). 

11  

 

 

 

12  

січня 

Семінар для вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни «Культурно-виховний 

потенціал олімпійського руху – засіб формування моральних, естетичних та 

етичних цінностей» 

(О.М.Щуревський, Б.О.Гандзюк, О.О.Шевчун, О.А.Півторак – РЦДЮТ, 

початок 9.00) 

О.О.Шевчун   

Навчальний семінар (початок 9.00):   

Заклад загальної середньої освіти: вектори змін у контексті Нової української 

школи 

В.С.Малиновська  

Погодження та затвердження: 

 календарних планів на ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

  планів класних керівників на ІІ семестр 2017 - 2018 н.р. 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

 


