ПЛАН РОБОТИ
Угорницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з 02.10. по 06.10.2017 року
№

Назва заходу

Термін виконання

Хто відповідальний
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Година духовності.
Формування та здача списків педагогів та звітів РВК,
Участь у І (міського) етапі всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018» у номінаціях «Українська мова та
літератури», «Німецька мова, «Фізика», «Фізична
культура»
Подання замовлення на свідоцтва (звичайні та з
відзнакою) для випускників 9 класу 2017-2018н.р
Участь у щорічному Всеукраїнському місячнику
шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека за здоровий
спосіб життя»
Участь у загальноміському конкурсі проектів
«Енергоефективність та енергозаощадження»,
Участь у загальноміському конкурсі мультимедійних
презентацій серед учителів природознавства.
Демонстраційний експеримент у педагогічній практиці
вчителя природознавства,
Участь у тижні українського патріотичного кіно у театрі
кіно «Люмʼєр»,
Участь у засіданні вчителів природознавства ЗНЗ.
Методика проведення загальноміського конкурсу
мультимедійних презентацій серед учителів
природознавства. Демонстраційний експеримент у
педагогічній практиці вчителя природознавства,
Участь у нараді із заступниками директорів із
господарської частини усіх закладів освіти міста.
Підготовка закладів освіти до початку опалювального
сезону та підсумки роботи щодо підготовки до 2017-2018
навчального року,
Участь у виїзному семінарі, присвяченому
Всеукраїнському Дню бібліотек. Роль літературної
спадщини у національно-патріотичному вихованні
учнівської молоді. Фольклорний та літературний образ
Олекси Довбуша, Бубнище, Скелі Довбуша,

Понеділок
08.00

Класні керівники

До 06.10.

Карась О.Б.

Впродовж місяця

Вчителі школи

До 06.10.

Карась О.Б.

Впродовж місяця

Андрушевська Р.П.

З 27.09.-27.10

Чопик Н.М.

06.10-17.11.2017р

Турчин Л.М.

03.10.
10.00
03.10
15.00, зала
засідань ІМЦ

Крижанівська С.В.
Чопик Н.М.
Турчин Л.М.

04.10.
15.00, СШ № 11

Вовк В.М.

04.10.
Андрушевська Р.П.
8.00, відправлення
автобуса від
Католицької
школи, (вул.
Василіянок, 17)
Участь у засіданні творчої групи вчителів образотворчого
03.10.
Рубашевський П.І.
мистецтва та художньої культури. Розвиток творчої
15.00, ЗШ №3
компетентності засобами образотворчого мистецтва,
Участь у тренінгу для вчителів початкових класів.
05.10.
Гарпуль Н.Р.
Основні орієнтири у роботі з батьками,
14.00, зала
засідань ІМЦ
Участь у інструктивно-методичній нараді. Про
05.10.
Турчин Л.М.
організацію проведення VІІ Міжнародної природничої
15.00, ЗШ№3
гри «Геліантус-2017», (запрошуються по 1 вчителюкоординатору гри від ЗНЗ),
Діагностика готовності вчителів щодо впровадження
Впродовж тижня
Возняк Н.В.
інноваційних технологій
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Анкетування учнів: «Харчування очима учнів»

Впродовж тижня

Возняк Н.В.

Анкетування батьків: «Ваші пропозиції щодо
розвитку харчування у школі»
Благодійна акція до Дня людей похилого віку «Шануймо
старших» (збір овочів і передача їх одиноким жителям
села)
Тематичні години класного керівника до Міжнародного
дня боротьби проти насильства
Тиждень предметів художньо-естетичного циклу
Оформлення виставки учнівських робіт «Технологія
оформлення виробів»
Оформлення виставки малюнків учнів 5-7 класів на тему
« Нашій творчості немає меж»
Захист днів народної педагогіки «О, пісне, яка ти
прекрасна!..»
Фотоконкурс до Всесвітнього дня захисту тварин «Мій
улюбленець»;
Виставка композицій з природнього матеріалу «Осінній
дивограй»
Загальношкільний ярмарок з метою виготовлення стендів
на І поверх рекреації
Музикотерапія «Під чарівні звуки сітари»
Музикотерапія або як лікує музика
Концерт для учнів 4-6 класів (тріо бандуристок)
Місячник безпеки використання газу у побуті
 Розміщення у класних куточках пам’яток з правил
користування у побуті газовими приладами
 Тематичні диктанти «Вплив газу і продуктів його
згорання на людину», «Будьте обережні з
природним газом»
Засідання методичної ради школи

Впродовж тижня

Возняк Н.В.

Протягом тижня

Федорів В.В.
Члени учкому

Протягом тижня

Класні керівники

Засідання атестаційної комісії
Розгляд списки педпрацівників, що підлягають черговій
атестації,
розгляд заяв педпрацівників:
•
про перенесення строку атестації;
•
про позачергову атестацію;
•
про присвоєння більш високої кваліфікаційної
категорії (тарифного розряду), ніж пропонує керівник
розгляд подання керівника або педради про позачергову
атестацію:
•
на присвоєння кваліфікаційної категорії,
педагогічного звання;
•
у разі зниження педпрацівником рівня професійної
діяльності.

Впродовж тижня
Тхорик І.М.
Стефанишин О.А.
Рубашевський П.І.
Андрушевська Р.П.
Балицька Н.Б.
Михайлюньо Л.О.
Класні керівники
Вчителі трудового
навчання
Класні керівники
Федорів В.В.
Федорів В.В.
Федорів В.В.
Впродовж місяця
Класні керівники
Вчителі української
мови
05.10
03.10.

Біла М.Д.
Карась О.Б.
Голова
атестаційної комісії

ІІ. КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО
24
25

Фронтальний контроль. Стан викладання та рівень
навчальних досягнень з фізичної культури
Фронтально – оглядовий контроль Контроль за станом
ведення особових справ класними керівниками

Директор школи

Впродовж тижня

Петрунів М.В.

Впродовж тижня

Петрунів М.В.

М.В.Петрунів

