ПЛАН РОБОТИ
Угорницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з 18.09. по 22.09.2017 року
№

Назва заходу

Термін виконання

Хто відповідальний

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1.
2.
3

4
5

Година духовності.
Участь у роботі колегії Департаменту освіти та науки,
Участь у тренінгових заняттях для вчителів початкових
класів. Основні орієнтири у роботі з батьками,
Участь практикумі для шкільних бібліотекарів. Заняття І.
Використання комп’ютера в облікових операціях
шкільної бібліотеки (облік навчальної літератури),
Здача соціального паспорту школи

Понеділок
08.00
20.09.

14.00
20.09.
14.00, зала
засідань ІМЦ
22.09.
ЗШ № 28, 15.00

Андрушевська Р.П.

20.09.
21.09.
22.09
Впродовж тижня

Заступник з НВР
Сворак С.О.
Зінько Н.С.
Крижанівська С.В.
Возняк Н.В.

Впродовж тижня

Бабій Г.Д.

Впродовж тижня

Соціальний
педагог, класні
керівники

10

Засідання шкільних методичних об’єднань:

11

- учителів суспільно – гуманітарного циклу

Протягом тижня

12

- учителів природничо – математичного циклу

Протягом тижня

13

- учителів художньо - естетичного циклу

Протягом тижня

14

- учителів початкових класів

Протягом тижня

15

- класних керівників

Протягом тижня

16

Засідання Піклувальної ради школи:
1. Аналіз роботи піклувальної ради школи за 20162017 навчальний рік
2. Створення та затвердження комісій батьківської
піклувальної ради школи
3. Про заходи з підготовки школи до сталого
функціонування в осінньо –
зимовий період роботи закладу та питання
безпеки життєдіяльності у школі у 2016-2017 н.р.
4. Затвердження плану роботи ПР та визначення
основних завдань і проблем на 2017-2018 н.р.
5. Про структуру 2017-2018 навчального року та
особливості організації навчально-виховного

8

Гарпуль Н.Р.

Мосюрчак С.М.

9

7

Петрунів М.В.

До 20.09.

Провести шкільні заміри знань-зондуючі контрольні
роботи з української мови,
математики,
англійської мови у 5 класі.
Проведення психологічних обстежень особистісних
особливостей обдарованих дітей за методиками
ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла
Бесіда з учнями 1-2 класів «Культура поведінки учнів
під час прийому їжі, дотримання санітарногігієнічних вимог
Огляд умов проживання, навчання, виховання дітей
пільгових категорій

6

Класні керівники

22.09.

Петрунів М.В.,
Сворак С.О.
Рубашевська О.І.,
Зінько Н.С.
Комановська О.І.,
Калинюк І.Я.
Рубашевська О.І.,
Красняк О.І
Комановська О.І.,
Куравський О.О.
Голова
Піклувальної ради

процесу з учнями у школі
17
18
19

20

21
22

23

Літературно-музична композиція до Різдва Пресвятої
Богородиці

21.09.

Андрушевська Р.П.

Оформлення інформатора до Всесвітнього дня миру

21.09.

Оформлення інформатора до День партизанської слави.

22.09.

Педагогорганізатор
Комановська О.І.

Загальношкільна конференція учнівського
самоврядування «Учнівське самоврядування як засіб
самовираження кожного школяра»

22.09.

 Аналіз роботи учнівського самоврядування за
2016-2017 н.р.;
 Учнівське самоврядування як засіб
самовираження кожного школяра;
 Знаючи свої права, пам’ятай про відповідальність;
 У кожної людини можна знайти простий
стержень, на якому людина піднімає прапор своєї
неповторності;
 Розгляд учнівських пропозицій на тему: „Що я
хочу змінити в житті моєї школи та в роботі
учнівського самоврядування”.
 Затвердження делегатів у шкільний комітет
учнівського самоврядування;
 Вибори президента школи;
 Затвердження плану роботи учнівського
самоврядування;
 Затвердження кандидатури представника в міську
Раду учнівського самоврядування
Формування та видання наказу про створення
атестаційної комісії та затвердження її складу.
Засідання атестаційної комісії
Поновити куточок охорони праці, безпеки
життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу,
нормативно-технічну документацію з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а
також науково-методичні матеріали

Петрунів М.В.
Комановська О.І.

Ткачук Юлія
Комановська О.І.
Мосюрчак С.М.
Возняк Н.В.
Петрунів М.В.
Педагогорганізатор

18.09.

Петрунів М.В.

21.09.

Голова
атестаційної комісії

до 22.09

Відповідальний за
охорону праці та
БЖ

ІІ. КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО
24
25
26

Контроль за проходженням медичного огляду учнями 111-х класів. Визначення медичної групи для занять
фізкультурою
Попереджувальний контроль. Відвідування уроків
учителів, які потребують методичної допомоги.
Зріз обсягу домашнього завдання у початкових класах

Директор школи

Впродовж тижня

Петрунів М.В.

Впродовж тижня

Адміністрація

Впродовж тижня

Заступник з НВР,
голова м/о

М.В.Петрунів

