
Січень 2010 року 
№ 

пп 

Заходи Терміни 

проведення 

Відповідальний Інформаційний 

супровід 

Примітка  

1.  Проведення заходів під час зимових канікул 27.12.2010 – 

09.01.2011 

Адміністрація школи Наказ, план 

проведення 

 

2.  Організація роботи пункту реєстрації учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання 

З 01.01.2011 Бондар О.М. Наказ, графік роботи  

3.  Засідання районних методичних об’єднань учителів 

окремих предметів 

04.01.2011 – 

05.01.2011 

Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М. 

Графік проведення, 

інформація на 

оперативно-

методичну нараду 

 

4.  Засідання шкільних методичних об’єднань 06.01.2011 Скулінець Г.В., 

Дубовик Ю.П., Лимар 

О.М. 

Протоколи, 

календарні плани 

 

5.  Збори трудового колективу. Про виконання Колективного 

договору між адміністрацією школи та профспілковим 

комітетом 

06.01.2011 Бондар В.А., 

Волощенко Н.М. 

Протокол  

6.  Затвердження уточнених календарно-тематичних планів 10.01.2011 Бондар В.А. Календарні плани  

7.  Підведення підсумків моніторингу якості освіти у І 

семестрі 2010-2011 навчального року. Оформлення 

документації 

10.01.2011 

року 

Бондар О.М., Чащіна 

В.О., Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

Інформаційний 

стенд, сайт 

 

8.  Моніторинг узгодження управління. Цільова перевірка 

стану ведення шкільної документації протягом І семестру 

(класні журнали, табелі успішності, зошити для 

контрольних робіт, особові справи учнів, журнали 

реєстрації інструктажів із питань безпеки життєдіяльності) 

14.01.2011 Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М., 

Пушко І.В., Колосова 

І.В., Копиленко А.О. 

  

9.  Складання графіка проведення контрольних робіт у ІІ 

семестрі 2010-2011 навчального року 

14.01.2011 

року 

Чащіна В.О. Графік   

10.  Місячник управлінської майстерності Протягом 

січня 

Бондар В.А., Чащіна 

В.О., Миргородська 

Л.М., Пушко І.В., 

Колосова І.В. 

План проведення  

11.  Опрацювання новинок в інформаційно-методичному 

забезпеченні навчально-виховного процесу 

Протягом 

місяця 

Бондар О.М., Чащіна 

В.О., Миргородська 

Л.М. 

Інструктивно-

методичні наради, 

інформаційний стенд 
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12.  Індивідуальна психодіагностика учнів 7 та 9 класів щодо 

здійснення ранньої профілізації у навчанні  

Січень – 

березень 

2011 року 

Ніколіна О.М. Графік проведення 

тестування, 

протокол, 

рекомендації 

 

13.  Районні змагання з настільного тенісу (СШ №1) 15.01.2011 Лисенко О.В. Заявка, наказ  

14.  Психолого-педагогічний семінар 17.01.2011 Ніколіна О.М. Матеріали семінару  

15.  Спільне засідання педагогічної ради та ради школи 

(СШЛНІТ): 

1. Результати моніторингу якості освіти протягом І 

семестру 2010-2011 навчального року. 

1.1. Оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів 8А 

класу – із поглибленим вивченням історії України 

та хімії. 

1.2. Оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів 9А 

класу – із поглибленим вивченням української мови 

та історії України.  

1.3. Оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів 9Б 

класу – із поглибленим вивченням математики та 

біології.  

1.4. Оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів 10А 

класу – із поглибленим вивченням української мови 

та історії України.  

2. Про стан військово-патріотичного виховання учнівської 

молоді та перспективи щодо його подальшого розвитку.  

3. Про направлення у педагогічні вищі навчальні заклади 

випускників школи.  

4. Про визначення претендентів на нагородження золотими 

та срібними медалями за результатами навчання у школі 

(станом на початок ІІ семестру 2010-2011 навчального 

року).  

5. Про затвердження Положення про проведення турніру на 

Кубок пам’яті Г.В.Лобаня у 2011 році. 

24.01.2011 Олійник Ю.О., Бондар 

В.А., Копиленко А.О. 

Протокол, наказ, 

сайт школи 
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16.  Організаційне засідання творчої групи по плануванню 

роботи на 2011-2012 навчальний рік 

18.01.2011 Бондар В.А., Чащіна 

В.О., Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

Наказ, план роботи  

17.  Районний етап конкурсу «Найкращий читач» (за окремим 

графіком відділу освіти) 

січень Столповська О.І. Заявка, матеріали  

18.  Семінар-практикум «Підвищення відповідальності за 

якість навчального процесу з хімії через впровадження 

ефективних форм та методів навчання» (Промінська СШ) 

19.01.2011 Сангул О.Є. Інформація на 

оперативно-

методичну нараду 

 

19.  Засідання творчої групи з проведення автомоніторингу в 

школах району (відділ освіти) 

21.01.2011 Чащіна В.О. Інформація на 

оперативно-

методичну нараду 

 

20.  Районні змагання з футзалу (Жданівська СШ) 21.01.2011 Дмитрієв П.М. Заявка, наказ  

21.  Районні зональні змагання з волейболу (дівчата) 22.01.2011 Якименко Н.Д. Заявка, наказ  

22.  Нарада керівників шкіл (ЦДЮТ): 

- Система внутрішкільного контролю в закладах 

освіти. Організація контролю з боку директора 

закладу за виконанням власних рішень, рішень 

педради, виконанням перспективного та 

річного плану. 

- Про роботу педагогічних колективів шкіл по 

дотриманню виконання п. 4, 5, 7, 9 Санітарних 

норм і правил влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу. 

- Про хід виконання наказу №285 від 30.10.2009 

року «Про рівень ефективності використання 

сучасної інформаційно-комунікаційної техніки 

в загальноосвітніх навчальних закладах» та 

завдання по реалізації Програми Президента 

«Сто відсотків». 

- Стан викладання та рівень навчальних 

досягнень школярів із інформатики. 

25.01.2011 Бондар В.А. Інформація на 

оперативно-

методичну нараду 
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23.  Загальношкільний батьківський день.  27.01.2011 Колосова І.В. Методичні 

рекомендації 

протоколи 

 

24.  Районна січнева конференція педагогічних працівників 

«Ключі до успіху методичного супроводу впровадження 

компетентнісно-орієнтованої освіти». 

28.01.2011 Делегація 

педагогічних 

працівників школи 

Матеріали 

конференції 

 

25.  Творчий конкурс «Він боровся і страждав за Україні» 

(ЦДЮТ) (за окремим графіком відділу освіти) 

січень Козило Ю.В., Новік 

Д.С. 

Заявка, матеріали 

для участі в конкурсі 

 

26.  Районні зональні змагання з волейболу (хлопці) 29.01.2011 Дмитрієв П.М. Заявка, наказ  

 


