
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

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

22.12.2018 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 29 грудня 2018 року – 13 січня 2019 року  

(зимові канікули) 
№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 29 грудня Робочий день за 31 грудня 2018 року. В.С.Малиновська  

2 З 29 грудня 

– 11 січня 
 Перевірка дотримання вимог з ведення класних журналів, журналів 

індивідуального навчання, журналів гуртків. 

 Підготовка календарних планів та планів класних керівників на ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 

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

з предмета «Захист Вітчизни» 2019 року 

 Підготовка учнів до  ІІІ обласного етапу олімпіад та конкурсів (за власним 

графіком). 

 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). 

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

Голови ШМО 

 

3 02  

січня 

Засідання ШМО (протокол № 1). 

 09.00 -    ШМО учителів початкових класів та ШМО учителів історії. 

 12.00 - ШМО учителів математики та інформатики та ШМО учителів 

природничих предметів. 

Голові ШМО:  

 підготувати для перевірки папку ШМО,  

 звіт про проведені позаурочні заходи у І семестрі 2018 – 2019 рр., 

 пропозиції, побажання, зауваження до адміністрації школи від членів ШМО.   

Голови ШМО  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

4  

03  

січня 

 

Заходи РМК відділу освіти Сквирської РДА 

( за окремим планом) 

 

В.С.Малиновська 

 

 

5 04  

січня 

Початок 10.00 

Семінар – практикум  

«Розвиток критичного мислення  учнів на уроках різних предметів. 

 1 група: Вуйко В.О., Старинець Г.В., Григор'єва Т.В., Дроздівська І.І., Дудка 

Л.М., Уляніцька О.О. 

 2 група: Омельченко О.С., Бровко О.Д., Кухар О.А., Гиренко Л.А. 

 3 група: Кольоса О.В., Яценко О.М., Гаркуша Л.М., Mорковіна Т.І.  Гандзюк 

Б.О., Півторак О.А. 

 4 група: Хомяк Т.В., Ковальчук О.М.,  Муренко С.Я., Павловська Л.С., 

Доліненко О.В., Дмитрук І.А. 

Увага! 

 Кожна група готує демонстрацію практичного використання методів 

розвитку критичного мислення на уроках  різних предметів.  

 Кожен учасник групи буде мати 7 хвилин на виступ, загальний час заняття –  

до 45 хвилин.  

 До 26 грудня 2018 року оберіть керівника групи та вкажіть, в якій аудиторії 

група буде проводити заняття. 

  

6 08  

січня 

Засідання ШМО (протокол № 1). 

 09.00 -   ШМО учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури 

та ШМО учителів корекційної педагогіки. 

 12.00 -  ШМО учителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та 

ШМО учителів англійської мови. 

Голові ШМО:  

 підготувати для перевірки папку ШМО,  

 звіт про проведені позаурочні заходи у І семестрі 2018 – 2019 рр.,  

  пропозиції, побажання, зауваження до адміністрації школи від членів ШМО.   

Голови ШМО  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

7 08 - 31 січня Допомога учням  11-А та 11-Б класів у реєстрації на  пробне ЗНО - 2018. 

 Пробне ЗНО – це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до 

ЗВО. 

 Мета пробного ЗНО – ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

 Учасники реєструються самостійно. 

 Для проходження пробного  ЗНО  необхідно зареєструватися через веб-

сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти 

(www.kievtest.org.ua). 

О.В.Мельник 

О.М.Яценко 

 

8  

09  

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 2018-2019 н.р. і завдання на ІІ 

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

Малиновська, М.А.Петриченко, Н.І.Соболь,  Л.М.Гаркуша, Н.М.Вигівська, 
К.В.Телега, Н.О.Несторук, Т.І.Морковіна, голови ШМО) 

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

класів за результатами семестрового оцінювання (Виступи: 

М.А.Петриченко, О.В.Мельник, О.М.Яценко)  
4. Про визначення претендентів серед учнів 9-их класів для отримання свідоцтв  

з відзнакою про   базову загальну середню освіту (Виступи: 

М.А.Петриченко, І.П.Седлецька, І.А.Дмитрук. Н.М.Вигівська) 

5. Про стан відвідування учнями занять у І семестрі 2018-2019 н.р. (Виступи: 

Л.М.Гаркуша. класні керівники 1 – 11 класів). 

6. Практика взаємодії класних керівників, психолога, педагогів-організаторів, 

соціального педагога щодо створення умов для особистісного розвитку учнів. 

(Виступи: Л.М.Гаркуша, класні керівники 1 – 11 класів, Т.І.Морковіна, 

Н.О.Несторук,  Н.М.Вигівська, К.В.Телега)  

7.  Про стан викладання та якість знань учнів 1-11 класів з англійської мови. 

(Виступи: М.А.Петриченко, учителі англійської мови) 

В.С.Малиновська  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

8. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у І семестрі у 

2018 – 2019 н.р. Дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації 

освітнього процесу. (Виступи: В.С.Малиновська, педагогічний колектив) 

 

9 10 

січня 

 

Заходи РМК відділу освіти Сквирської РДА 

( за окремим планом) 

 

В.С.Малиновська 

 

 

10  

11  

січня 

 

 Нарада при директорові.  

В.С.Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

Л.М.Гаркуша 

 

 Засідання команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання 

 

Погодження та затвердження: 

 календарних планів на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

 планів класних керівників на ІІ семестр 2018 - 2019 н.р. 

 

 Звіти класних керівників. 

 Засідання ШМО класних керівників. 

 


