
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

23 серпня 2019 р. 

Директор ліцею _____В.С. Малиновська 

ПЛАН РОБОТИ   

СКВИРСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ № 2   

на 23 – 30 СЕРПНЯ 2019 року 
 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка  

1 23 

серпня 

Підготовка класних аудиторій до нового навчального року. 

Підготовка території школи до нового навчального року 

В.С.Малиновська 

О.А.Гандзюк 

 

2 27  

серпня 

 

1) Засідання тарифікаційної комісії та профспілкового комітету школи 

(початок 09.00) щодо погодження остаточного педагогічного 

навантаження на 2019 - 2020 н.р. 

2) Нарада при директорові та заступниках  (початок 10.00) 

3) Класним керівникам 1-11 класів: 

 з 10.00  -  11.00 персонально здати класну аудиторію 

директору школи. 

 уточнити кількість учнів у класі (прибули\вибули у червні – 

серпні) та до 11.30 повідомити дані  заступнику з НВР 

М.А.Петриченку 

 до 29 серпня унести зміни даних про учнів  до інформаційної 

системи управління освітою «Україна. ІСУО» (координатори 

В.М.Гармонюк, О.В.Станіщук)  

 до 29 серпня подати Н.О.Несторук списки дітей, що 

потребують підвозу. 

 до 29 серпня подати заступнику директора з НВР М.А. 

Петриченку списки працевлаштування випускників 2019 

року 9-А, 9-Б, 9-В, 11-А, 11-Б класів. 

В.С.Малиновська 

 

 

3 28 

серпня 

Початок – 17.00. Загальношкільні та класні батьківські збори 
«Організація роботи школи у 2098-2020 н.р.». 

  



 

4 28-29 

серпня 

Участь у роботі районної (Не)Конференції педагогічних працівників (за 

окремим графіком) 
Н.І.Соболь 

М.А.Петриченко 

 

5 30 

серпня 

Початок – 14.00 

Засідання педагогічної ради протокол № 1: 

1. Пріоритетні напрямки розвитку та завдання Сквирського 

академічного ліцею № 2 на 2019-2020 навчальний рік.  

2. Про затвердження структури 2019-2020 н.р.,   

3. Про затвердження освітньої програми для 1 – 11 класів на 2019 – 

2020 н.р. 

4. Про затвердження Положення про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу Сквирського академічного ліцею № 

2 Сквирської районної ради Київської області. 

5. Про затвердження Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти Сквирського академічного ліцею № 2 

Сквирської районної ради Київської області. 

6. Затвердження педагогічного навантаження на 2019 - 2020 н.р.  

7. Про затвердження розкладу уроків, розкладу факультативів та 

індивідуальних і групових занять, розкладу індивідуального 

навчання, розкладу гуртків на 2019-2020 н.р.  

8. Про затвердження Річного плану роботи школи на 2019 - 2020 н.р. 

В.С. Малиновська  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

02 

вересня 
 

Свято День знань (шкільне подвір’я) 

 початок 9.00 

 
 Перший урок 2018-2019 н.р. 

 Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності 

 (запис у класний журнал, матеріали на електронній 

пошті). 
Перелік питань вступного інструктажу з безпеки 

життєдіяльності  

для учнів: 
1. Загальні відомості про заклад освіти, його структуру (кабінети, 

майстерні, спортзал). Види та джерела небезпеки в навчальних 

приміщеннях, на спортивних майданчиках тощо. 

2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного 

процесу.  

3. Обставини та причини найбільш характерних нещасних 

випадків, що сталися в навчальному закладі. 

4. Побутовий травматизм. Попередження та дії у разі нещасних 

випадків у побуті 

5. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. 

Ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для закладів 

системи освіти України. 

6. Дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру, радіаційна безпека. 

7. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, ознайомлення 

з правилами дорожнього руху. 

Л.М. Гаркуша 

В.С. Малиновська 

 

 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

 


