
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ліцею_______ В.С. Малиновська 

03.12.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ  
Сквирського академічного ліцею № 2  на 03 – 31 грудня 2019 р. 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 
1 06  грудня Заходи з відзначення Дня Збройних Сил України. Змагання зі стрільби (протягом 3 – 5 грудня 

2019 року). 

Л.М.Гаркуша, Н.М.Вигівська 

О.М.Щуревський 
 

2 До 09 грудня Формування списків випускників 2020 року та отримання їх згоди на обробку персональних 

даних. 

Класні керівники  

9,11 класів 
 

3 09 по 13 грудня Всеукраїнський тиждень права. Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини. 

Л.М.Гаркуша, Н.М.Вигівська 

А.В.Гаврищук 
 

4 13  грудня Андріївські вечорниці Л.М.Гаркуша, Н.М.Вигівська 

А.В.Гаврищук 
 

5 19  грудня  День святого Миколая.  Л.М.Гаркуша, Н.М.Вигівська 

А.В.Гаврищук 
 

6 До  20 грудня Моніторинг організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами. 

Перевірка журналів, щоденників, робочих зошитів. Співбесіди та анкетування учнів, їх батьків 

щодо ефективності організації навчання. 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 
 

7 19 - 24 

грудня 

Новорічні свята для учнів 1-11 класів (за окремим графіком): 

 19 грудня: 3 урок - 1-А, 1-Б; 4 урок – 2-А, 3-А; 5 урок – 3-Б, 3-В; 6 урок – 4-Б, 7 урок – 

5-А, 5-Б, 5-В. 

 20 грудня: 3 урок – 2-В; 4 урок – 2-Б; 5 урок – 4-А, 4-В; 7 урок – 6-А, 6-Б, 6-В. 

 23 грудня: 7 урок – 7-А, 7-Б, 7-В. 

 24 грудня: 16.00 – 8-11 класи 

Л.М.Гаркуша,  

Н.М.Вигівська 

А.В.Гаврищук 

Класні керівники 

 

8 20 – 24 грудня Перевірка стану виконання навчальних програм, графіка контрольних робіт. До 23 грудня 

педагогічним працівникам записати інформацію про виконання програм  (бланк на стенді) 

М.А.Петриченко 

 
 

9 21  грудня Робочий день – відпрацювання за 30 грудня 2019 року. В.С.Малиновська  
10 20 – 23 грудня Виставити оцінки за І семестр  2019-2020 н.р. в 3 – 11 класах. Учителі - предметники  
11 23 – 24 грудня Зібрати  (за потреби) апеляційні заяви щодо семестрових оцінок від батьків учнів 3-11 класів. Класні керівники  
12 24  грудня Здати  електронний звіт про навчальні досягнення учнів у І семестрі 2019 - 2020 н.р. Класні керівники  
13 24 грудня Інструктажі з безпеки життєдіяльності під час зимових  канікул. Класні керівники   
14  25 грудня Вихідний день. В.С.Малиновська  
15 25.12 – 12.01 ЗИМОВІ КАНІКУЛИ ДЛЯ УЧНІВ 1-11 класів В.С.Малиновська  
16 26 – 28 грудня Підсумки  участі в ІІ етапі  учнівських олімпіад. Розробка плану підготовки команди школи до 

участі в ІІІ етапі олімпіад. 
М.А.Петриченко  



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 
17 26 – 28 грудня Перевірка дотримання вимог з ведення класних журналів, журналів індивідуального навчання. М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 
 

18 28 грудня Робочий день - відпрацювання за 31 грудня 2019 року. В.С.Малиновська  
19 Протягом місяця ІІ етап (районний) учнівських олімпіад  з навчальних предметів у 2019-2020 н.р. М.А.Петриченко  
20 Протягом місяця Моніторинг системи роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2019 році: 

 Кольоса О.В - 02.12.2018 – 13.12.2018 

 Тутберідзе С.О. - 02.12.2018 – 13.12.2018 

В.С.Малиновська 

атестаційна 

комісія 

 

21 Протягом місяця Ознайомлення учнів 11-их класів з умовами та термінами проведення ЗНО-2020 та пробного 

ЗНО-2020. 
М.А.Петриченко 

О.М.Щуревський, О.В.Кольоса 
 

22 Протягом місяця Анонімне опитування \ анкетування учнів 5-11 класів про випадки булінгу (цькування) в ліцеї.          Л.М.Гаркуша, Т.І.Морковіна 

Н.О.Несторук 
 

23 Протягом місяця Виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів. Вивчення стану 

викладання та якості знань учнів  7-11 класів з хімії. 
В.С.Малиновська  

24 Протягом місяця Перевірка якості заміни уроків у 1-11 класах  М.А.Петриченко, Н.І.Соболь  
25 Протягом місяця Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  В.С.Малиновська  
26 Протягом місяця Перевірка стану ведення робочих зошитів учнями 5-11 класів із  зарубіжної літератури. М.А.Петриченко  
27 Протягом місяця Забезпечення функціонування  офіційного сайту, сторінки у Facebook. М.А.Петриченко  
28 Протягом місяця Моніторинг стану дитячого травматизму. В.С.Малиновська  
29 Протягом місяця Моніторинг виконання річного плану роботи В.С.Малиновська  

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (записи у класний журнал) 
1 02 – 06 

грудня 

 Профiлактична бесiда з Правил дорожнього руху: правила руху пiшоходiв у темну пору доби та необхiднiсть використання на одязi 

свiтловiдбиваючих елементiв. 

 Щодо профілактики травматизму невиробничого характеру. 

 

2 09 – 13  

грудня 

 Щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань. 

 Щодо поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків переохолодження та обморожень, навчання з надання першої 

медичної допомоги в таких випадках 

 Правила поведінки на водоймах, укритих льодом, під час ожеледиці. 

 Про надання першої допомоги травмованим і потерпілим. 

 

3 16 – 20 

грудня 

 Про порядок дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек.  

 Щодо посилення пильності та заходів безпеки у разі виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, поведінка яких 

викликає підозру. Роз’яснювальна робота з учнями щодо поводження з незнайомими, вибухо- та пожежонебезпечними предметами.  

 Щодо заборони використання відкритого вогню, петард, вибухонебезпечних предметів під час проведення новорічних і різдвяних свят. 

Щодо попередження пожеж у ліцеї та вдома. 

 

4 24  

грудня 

Інструктаж та спеціальне заняття для учнів щодо безпеки життєдіяльності під час зимових канікул та новорічно-різдвяних свят:  

про дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, з питань профілактики шлунково-кишечних 

захворювань,  правил поведінки в громадських місцях у період поширення епідемії грипу, поводження з незнайомими людьми та предметами,  

при користуванні громадським транспортом,  про небезпеку перебування  на поверхнях річок і водоймищ, при використанні піротехніки 

тощо.  

 

 


