
ЗАТВЕРДЖУЮ 

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

22.03.2017 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   

на 27 - 31 березня 2017 року (весняні канікули) 
 

 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 24, 27  

березня 

Дотримання вимог з ведення класних журналів, журналів індивідуального навчання. М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 
 

2 27 березня 

РЦДЮТ 

9.00 

Постійно діючий семінар «Освіта дітей з особливими потребами» на тему «Аутизм: причини, 

психолого-педагогічні особливості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з розладами 

аутичного спектру».  

О.С.Назаренко 

Л.С.Павловська 

К.В.Телега 

 

3 27 березня 

РМК 

9.00 

Науково-практичний семінар «Упровадження технологій критичного мислення у практику 

роботи загальноосвітнього навчального закладу» за участю кандидата педагогічних наук, 

завідувача відділу методики викладання суспільствознавчих предметів КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» Бондарук І.П. 

О.В.Доліненко 

Л.П.Щур 
 

4 28  

березня 

10.00 

Семінар-практикум «Формування системи національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді в умовах сучасної школи» для заступників директорів з виховної роботи та 

педагогів-організаторів (Сквирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2) 

В.С.Малиновська  

5  

 

29  

березня 

Заняття у педагогічних студіях: 

 «Дистанційне навчання учнів: робота у віртуальному середовищі» (Сквирська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1 (початок о 09.00) 

 

Н.В.Гурківська 
 

 «Використання хмарних сервісів при викладанні фізики та математики» (Сквирський 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – дитячий садок» (початок 9.00). 

Н.Ю.Ліщук 

О.В.Станіщук 
 

 «Застосування цифрових технологій у сучасному освітньому середовищі» (Сквирський 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – дитячий садок» (початок 9.00) 

І.М.Мандзюк  

6 29  

березня 

9.00 

Семінар – практикум:  

 «Інформаційна компетентність  як чинник конкурентоздатності та професійної 

мобільності педагога» 

 "Від авторитарно караючої педагогіки до педагогіки співробітництва". 

О.О.Шевчун  

та члени ШМО 

О.В.Мошинська та 

члени ШМО  

 

11.00 Засідання шкільних методичних об᾿єднань (протокол  № 2) 

Засідання науково-методичної ради  (протокол № 2) 

Голови ШМО 

М.А.Петриченко 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

7 30  

березня 

Районний фестиваль педагогічної творчості (РМК): 

 09.00   вчителі української, зарубіжної, іноземної, історії; 

І.П.Седлецька 

О.М.Ковальчук 

О.М.Яценко 

Л.П.Щур 

 

 10.30 вчителі математики, фізики, інформатики, трудового, фізкультури; Б.О.Гандзюк 

І.А.Дмитрук 

 11.30 вчителі природничих дисциплін; Т.А.Стовбецька 

Т.Є.Кондратюк 

 12.30 вчителі початкових класів; Г.В.Старинець 

Т.В.Григор’єва 

Ж.М.Приходько 

8 31 

березня 

9.00 

Засідання педагогічної ради (протокол № 2). 

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

2) Про стан впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в практику 

роботи школи (Н.І.Соболь, М.А.Петриченко). 

3) Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання (В.С. 

Малиновська, педагогічний колектив). 

4) Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017 р. (В.С.Малиновська) 

5) Про затвердження предмета за вибором для ДПА в 9 класах (М.А.Петриченко) 

6) Про затвердження розкладу проведення ДПА у 4,9 класах (М.А.Петриченко) 

7) Про погодження завдань для ДПА у 4 та 9 класах (М.А.Петриченко, Н.І.Соболь) 

8) Про стан викладання та якість знань учнів з правознавства у 9-10 класах 

(М.А.Петриченко, О.В.Доліненко). 

9) Про стан викладання та якість знань з математики у 2-11 класах (В.С.Малиновська, 

Н.І.Соболь, учителі-предметники). 

10) Про стан викладання та якість знань з основ здоров’я в 2-9 класах (В.С.Малиновська, 

Н.І.Соболь, учителі-предметники) 

11) Про затвердження мережі класів, гуртків, груп ГПД, проекту Робочого навчального плану  

на 2017-2018 н.р. (В.С.Малиновська, М.А.Петриченко, Н.І.Соболь, Л.М.Гаркуша) 

 

 

 

 

 

 

 

В.С.Малиновська 

 

9 Районні 

заходи для 

учнів 

 

 25.03 Районні змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях (ЗОШ 

№ 3, 10.00) 

 28.03 Першість міста з шахів серед школярів  (ЗОШ №3, 10.00) 

 29.03  Першість міста з настільного тенісу (ДЮСШ, поч.10.00) 

 30.03 Районний збір лідерів учнівського самоврядування (РЦДЮТ,10.00) 

 31.03 Районний фестиваль-огляд творчих колективів навчальних закладів (РБК,13.00) 

 

О.О.Шевчун 

 

 

Н.М.Вигівська 

Л.М.Гаркуша 

 



 


