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ПЛАН РОБОТИ 

комунального закладу «СТЕПАНКІВСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

Погребищенської районної ради Вінницької області» 

на 2018 – 2019 н.р. 

 

Зміст 
I. Вступ. Аналіз результатів роботи за 2017 - 2018 н.р. 

                                             Помісячний план роботи школи за розділами:  

II. Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту. 

III. Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої  

кваліфікації, атестація.  

IV. Система виховної роботи та національно - патріотичного виховання. 

V. Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, 

санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи. 

VI. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості 

навчально-виховного процесу. 
VII. Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази. 

       

ВСТУП 

Річний план складений на діагностичній основі з урахуванням особливостей учнівського контингенту, 

творчого потенціалу вчительського колективу.  

Діяльність школи у 2017 - 2018 навчальному році здійснювалась керуючись положеннями Конституції України,  
Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програм «Вчитель», 

«Про роботу з обдарованою молоддю», Державних стандартів освіти, державної програми «Освіта» (Україна, XXI 

століття), Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України, Концепції профільного 

навчання в старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції національного 
виховання, власного статуту та інших законодавчих актів. 

            Установчі документи ЗНЗ відповідають чинному законодавству про освіту.       

У серпні 2012 року був затверджений новий статут школи згідно якого школа змінила назву із  
«Степанківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенського району Вінницької області» на 

Комунальний заклад «Степанківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області». 

Головними завданнями навчального закладу є: 

 виховання громадянина України; 

 забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту; 

 формування і розвиток соціальне зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, 
почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів  України, прав і свобод людини 

і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,  свідомого 

ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

 виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, свідомого ставлення до свого 
здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої  соціальної цінності; 

 створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту; 

 формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду,  

 потреби і вміння самовдосконалюватися; 

 становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, 
комунікативної й соціальної компетентностей; 

 забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчально-виховного процесу; 

 створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних 
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видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку; 

 надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб; 

 пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей; 

 оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання 
та виховання; 

 розробка змістовно-методичного й організаційного аспектів особистісно-орієнтованого підходу та 

інтерактивної спрямованості в навчанні обдарованих і здібних дітей. 

Головна мета школи, що орієнтована на різнобічний розвиток особистості, може бути досягнута лише за 
умов демократизації навчально-виховної системи та управління нею, гуманізації та гуманітаризації освіти, 

індивідуалізації та диференціації навчання, інтеграції, а також за умови змінення структури і змісту, форм, 

методів навчання, виховання та розвитку учнів. 

 

1.      Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ 

1.1. Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу  

 
Приміщення школи збудоване за типовим проектом. Введено в експлуатацію в 1958 році. Має загальну площу 

1520 м 2. Воно знаходиться в задовільному стані і не потребує капітального ремонту. Поточний ремонт проводиться 

щорічно та якісно. 

Опалювальна система знаходиться у задовільному стані. У приміщеннях школи забезпечується тепловий 
режим відповідно до СНІП. 

В школі діє водопровід. В шкільній їдальні та внутрішніх туалетах підключено проточну холодну та гарячу 

воду. 
В школі створені необхідні умови з безпеки життєдіяльності, охорони праці та санітарно-гігієнічних норм. 

Про це свідчать акти готовності школи до роботи. 

 

1.2. Забезпечення ЗНЗ необхідними навчальними площами обладнаними відповідно до вимог 

                                            

Кількість кабінетів, що потрібні для виконання інваріантної складової робочого навчального плану – 19 

Кількість навчальних кабінетів, обладнаних відповідно до вимог – 14 
 

1.3. Забезпеченість навчально-виховного процесу комп’ютерами 

 
       У Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів є в наявності 15  комп'ютерів, задіяних у навчально-виховному процесі. 

        В комп'ютерному класі встановлено два навчально-комп'ютерних   комплекси ( 5 + 1, 6 + 1 ),  які   з’єднані у 

локальну мережу . 
В школі встановлено мультимедійну систему та профорієнтаційних термінал. В 2014-2015 н.р. – отримано 

від випускників мультимедійний проектор. 

  

1.4.  Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою 

 

Бібліотека школи нараховує 8048 примірників. З них 3564 примірник  становлять підручники 3158 художня 

література і 1326 довідкової та краєзнавчої літератури. 

      

1.5. Забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації 

навчально-виховного процесу 

 
    Школа здійснює передплату фахових періодичних видань. 

    Газети: «Вінниччина», «Колос». 

    Журнали: «Директор школи», Інформаційний збірник МОН України. 
    Усі педагогічні працівники передплачують по одному або кілька фахових періодичних видань. 

      Окрім того кожен навчальний кабінет має велику кількість методичної, довідникової та іншої літератури. 

                                                                                        
1.6. Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами 
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Кадрове забезпечення школи здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом школи, 
спеціалізацією та п'ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний процес забезпечують 17 

педагогічних працівників. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. Школа 

укомплектована педкадрами на 100 %. 

 

1.7. Освітній рівень педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Освітній рівень Кількість Якісний 

показник  

1. Мають вищу освіту 16 94% 

2. Мають середню спеціальну освіту 1 6% 

  

1.8. Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Категорія Кількість Якісний 

показник 

1. Спеціаліст вищої категорії   4 23 % 

2. Спеціаліст І категорії 10 59 % 

3. Спеціаліст II категорії 2 12 % 

4. Спеціаліст 1 6% 

 

1.9. Доступ закладу до Інтернету 

 

     Степанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів була підключена до мережі Інтернет 18.02.2011року. 
Послугу доступу до мережі надає компанія «Інтертелеком».  

Тип зв’язку – безпровідний.  

Всього до мережі Інтернет підключено 12 комп’ютерів. Адреса електронної пошти школи  stepint@ukr.net 

 

1.10. Частка учнів, які навчаються в другу зміну 

 

Учнів, що навчаються в другу зміну в школі немає. Всі учні школи навчаються в першу зміну.  
   Початок занять о 9.00. 

 

1.11. Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ 

 

Для ефективної роботи школи та вирішення завдань навчально-виховного процесу в школі є: 

1.11.1. Кабінет директора школи;  

1.11.2. Кабінет заступника директора з НВР; 
1.11.3. Кімната для педагогічних працівників; 

1.11.4. Актова зала/ Спортивна зала; 

1.11.5. Спортивний майданчик; 

1.11.6. Майстерня з обробки деревини і металу; 

1.11.7. Бібліотека; 

1.11.8. Кабінет педагога - організатора/Читацький зал; 

1.11.9. Кабінет медичного працівника; 

1.11.10. Їдальня; 

1.11.11. Окремі внутрішні туалети для дівчаток та хлопчиків ; 

1.11.12. Зовнішній туалет; 

1.11.13. Кімната для техперсоналу ; 

1.11.14. Навчально-дослідна ділянка; 

1.11.15. Фруктовий сад; 
1.11.16. Географічний майданчик; 

1.11.17. Установчі документи ЗНЗ відповідають чинному законодавству про освіту ; 

1.11.18. Середня наповнюваність класів – 8 учнів. 
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2. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників 
 

2.1. Стан виконання складових змісту загальної середньої освіти 

 

У  2017 – 2018 навчальному  році:  
Сумарна кількість годин усіх складових відповідного  Типового  навчального плану  - 302 год. 

Сумарна кількість годин відповідно варіативної та інваріантної складової робочого навчального плану 302 

 

2.2. Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням 

 

    Профіль школи «Українська філологія» 
       У  2017- 2018 через низьку наповнюваність 10-го та 11-го класів  профільного навчання не було. Однак за 

рахунок варіативної частини навчального плану в 8-му, 9-му,  10-му  класах викладались спецкурси: практикум із 

синтаксису української мови поглиблене вивчення української мови . 

                            

2.3. Охоплення учнів 8-9-х класів допрофільною підготовкою 

 

     У 2017-2018 н.р. допрофільним навчанням учні не були охоплені через низьку наповнюваність класів. 

 

2.4. Охоплення учнів позашкільною освітою 

 

У 2017 – 2018 навчальному році  
У ДЮСШ займалися 4 учнів.  

 

У 2017 – 2018 навчальному році  
У школі працювали такі гуртки:  

 

Гуртки Керівник гуртка Кількість 

учнів 

Учнів у школі 

«Теніс» (спортивний)  Олексієнко Л.П.  17  
«Легка атлетика» (спортивний )  Олексієнко Л.П. 21 

«Я знаю закон» моральний  Янчук В. В.  16 

«Футбол»  Олексієнко Л.П. 20 

«Умілі ручки»  Мельничук Т.В. 30 

 

2.5. Частка випускників 9-х класів, які продовжують навчання для здобуття  

повної загальної середньої освіти 
 

  У 2017-2018 навчальному році в 9-му класі навчались 20 учнів. 

Продовжили навчання в 10-му класі школи – 12. 
 

2.6. Частка учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу 

 

  У 2017 – 2018 навчальному році у школі навчались 113 учнів. Учнів, які скоїли правопорушення немає.  
 

2.7. Відвідування учнями навчальних занять 

 
Питання відвідування учнями школи знаходиться на постійному контролі адміністрації школи та 

педколективу. Стан відвідування систематично виносилися на наради при директорові та заступникові директора.  

Ведеться книга обліку пропущених занять. На кожний пропуск є письмові пояснення, які зберігаються в особових 
справах учнів.  Учнів, які пропустили 3 та більше днів підряд без поважних причин не було.  

 

2.8. Проходження педагогічними працівниками атестації 
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      Степанківська ЗОШ І-ІІІ ст. є опорним закладом Степанківського освітнього округу. Тому на базі школи 
працює окружна атестаційна комісія, яка проводить атестацію як педагогічних працівників школи, так і 

педагогічних працівників інших шкіл округу.  

      У 2017-2018 навчальному році по Степанківському освітньому окрузі атестувалося 4 учителів:  2 – у 

Мончинській; 2 – у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ст.     
   За рішенням окружної атестаційної комісії було встановлено, що всі вчителі відповідають займаним посадам. 

Проблем із підтвердженням, присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань не виникало. 

 

2.9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

    Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в школі відбувається згідно перспективного плану 

проходження курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  За останні 5 років усі 

педагогічні працівники школи вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації. 

Копії посвідчень про проходження курсової перепідготовки зберігаються в особових справах педагогічних 

працівників.  
 Усі вчителі, що були заплановані для проходження курсів підвищення кваліфікації у 2017-2018 н.р. вчасно та 

успішно їх пройшли. 

 

2.10. Частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом 

 

Кількість педагогічних працівників, які здійснюють викладання навчальних предметів, за фахом - 17 
Чисельність педагогічних працівників – 17 

 

2.11. Плинність складу основних педагогічних працівників 

 
Середня арифметична чисельність основних педагогічних працівників – 17 

 

2.12. Організація методичної роботи 

 

   Оскільки Степанківська ЗОШ є опорною школою Степанківського освітнього округу то методична робота школи 

узгоджується із методичною роботою РМК та методичною роботою округу . 

  На базі школи працюють окружні шкільні методичні комісії: 
 

- вчителів-словесників ( української мови і літератури , російська мова, зарубіжна література) керівник –  

Гуменюк Т.А., вчителька української мови і літератури Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
- вчителів математики, інформатики, фізики керівник – Переклад Л.А.,  вчителька математики  

 Степанківської ЗОШ І – ІІІ ступенів; 

- вчителів трудового навчання  керівник Сторожук А.В., вчитель трудового навчання 
 Степанківської ЗОШ  І – ІІІ ступенів; 

- вчителів фізичної культури керівник Олексієнко Л.П., вчитель фізичної культури 

 Степанківської ЗОШ І – ІІІ ступенів; 

- вчителів природничого циклу ( географія, біологія, хімія,природознавство) керівник Нагорна Г.В.,  
  вчителька  біології Мончинської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

- вчителів історії та правознавства керівник - Вітвіцька С.С., вчителька історії 

 Черемошненської ЗОШ І-ІІ ступенів  
- вчителів зарубіжної літератури керівник Фурман Л.В., вчитель зарубіжної 

          літератури  Степанківської ЗОШ І – ІІІ ст. 

 
    Дирекція школи спрямовує усю методичну роботу на підвищення фахового та освітнього рівня вчителів, 

вивчення і втілення в практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів школи новими 

прогресивними технологіями  та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти. 

      Виявити і об’єктивно оцінити реальні можливості здібності і талановитість кожного вчителя, головне завдання 
методичної роботи в школі.  

   Методична робота школи побудована на діагностичній основі. ЇЇ проведення дає можливість цілеспрямовано й 

послідовно організувати методичну роботу в школі, допомагає подолати такі недоліки, як брак елементів кращого 
педагогічного досвіду, взаємодопомоги. 
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      Вся методична робота, що проводиться в школі, планується відповідно до результатів педагогічних 
діагностувань, піднесення ефективності уроків, оновлення позакласної роботи надання допомоги молодому 

вчителю.  

   Педколектив працює над вибором та узгодженням нової  методичної проблеми школи. 

   
    У школі працюють психолого-педагогічний семінар - (керівник Корольчук С.І.), творча група – (керівник 

Мельничук Т.В.),  м/о:  вчителів початкових класів - ( керівник Кришина Л.Ф.), класних керівників – ( керівник  

Заріцька К.М.) 
Учителі Степанківської ЗОШ І-ІІІ ст. постійно підвищують свою фахову майстерність.  На нашому веб-сайті 

педагогічні працівники школи розміщують свої кращі наробки та здійснюють дистанційне навчання для учнів, а 

також сайт поліпшує співпрацю між суб’єктами освітнього округу. 
  Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних 

груп, науково-практичних конференціях тощо. 

Протягом навчального року педпрацівники та учні школи мали змогу користуватись мережею Інтернет. 

90% вчителів у своїй роботі активно використовують ІКТ та технічні засоби навчання (комп’ютери та 
мультимедійну систему). 

 

2.13. Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ 

 

        Веб-сайт Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів є складовою частиною єдиного освітнього вебпорталу Вінницької 

області. Портал  розміщено на технічній платформі ЛІКТ ФМГ №17 м. Вінниці. 
        Адреса сайту http://stp.pgedu.vn.ua/ 

     Адміністратором сайту є вчитель інформатики Антонюк О.М. 

 

2.14. Використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу 
   

 Кількість педагогічних працівників, які використовують ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу - 17 

 

2.15. Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу  

 

У школі протягом 2017-2018 н.р. не зафіксовано жодного випадку травматизму серед учнів. 

 

2.16. Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів 1-4-х класів. 

 
   У 1-4 класах у 2017-2018 н.р. навчалось 48 учнів. Всі вони були охоплені гарячим харчуванням. 

  Також безкоштовним харчуванням були охоплені 11 дітей 5-11 класів , що надали відповідні довідки. 

           

2.17. Охоплення усіма видами харчування учнів 5-11-х класів 

 

  У 2017-2018 н.р. у 5-11 класах навчалось  учнів (11 пільговиків). Всі вони були охоплені гарячим харчуванням.  

 

2.18. Організація виховної та позакласної роботи 

 

Виховна робота в школі організована відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, наказу 
МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх  

навчальних закладів України» згідно напрямків: 

 Ціннісне ставлення до себе; 

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей; 

 Ціннісне ставлення до  праці; 

 Ціннісне ставлення до природи; 

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва; 

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави. 
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Протягом 2017 – 2018 н.р. в школі  було проведено наступні виховні та позакласні заходи: 
 

Назва заходу  Термін  

Всеукраїнський профілактичний захід «Урок»   01.09 – 09.09 

Місячник безпеки дорожнього руху  «Увага! Діти – на дорозі!» 20.08 - 20.09 

«Свято першого дзвоника» 01.09 

Тиждень фізичної культури і спорту  04.09 – 09.09.2018 

Олімпійський урок та Олімпійський тиждень в школі 12.09 - 16.09 

«Свято квітів» 09.09 

Відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку 15.09 

Благодійна акція «П’ять картоплин» 18.09 -28.09 

Місячник  цивільного захисту   17.09 – 17.10 

Відзначення Міжнародного дня миру 21.09 

Районний конкурс-ярмарка «З Україною в серці» 14.09.2017 

Всеукраїнська акція «Живи, книго!» 29.09 - 19.03 

День учителя (Святковий концерт до Дня вчителя в кінотеатрі 
Терлецького) 

28.09.2017 

Місячник шкільних бібліотек 01.10 - 31.10 

Місячник національно-патріотичного виховання  04.10 - 30.10 

День учителя  28.09.2017 

І етап Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Г. Шевченка  

02.10 – 08.10.2017 

День захисника України 14.10.2017 

Екскурсія до с. Андрушки (ТОВ Сігнет-Центр) (профорієнтація) 06.11.2017 

Місячник профорієнтації  01.11 - 30.11 

Акція ««Індивідуальна творча справа «Мій перший найкращий 
зошит»  

07.11- 06.03  

«Свято врожаю»  Жовтень  

Операція «Джерело» Протягом року 

Тиждень початкової освіти  09.10 – 13.10.2017 

Екскурсійна поїздка до м. Львів 26.10.2017р. 

Шкільний етап міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика  23.10-03.11.2017 

Численні екскурсії в природу  Протягом року  

Тиждень  української мови та літератури  06.11-11.11  

Тиждень безпеки дорожнього руху  13.11 – 19.11.2017 

Тиждень математики 20.11 – 24.11.2017 

Тиждень художньо-естетичного циклу  20.11 -25.11.2017 

Тиждень правознавства  04.12 – 10.12.2017 

Заходи з вшанування жертв і постраждалих від голодоморів  28.11.2017 

Планетарій  Грудень, березень, 

квітень 

 Андріївські вечорниці  13.12.2017 

Виставка конкурс «Український сувенір»  15.12.2017 

Новорічно-різдвяна виставка  «Новорічна композиція »  15.12.2017  

Святий Миколай завітав до нас 19.12.2017 

Тиждень хімії  11.12 – 15.12.2017 

Свято Нового року 28.12 – 29.12.2017 

День соборності України  22.01.2018  

День студента (Тетянин день) 25.01.2018 
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Заходи з вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав  

15.02.2018  

Вшанування героїв Крут  Лютий  

Тиждень інформатики та інформаційних технологій  12.02 -16.02.2018 

Родинні свята ( по класах) Протягом року  

День Святого Валентина (День закоханих) 14.02.2018 

Тиждень здорового способу життя «Молодь обирає здоров’я»  05.02 – 09.02.2018 

Вшанування Героїв Небесної Сотні 20.02.2018 

День рідної мови 21.02.2018 

Зустрічі з учасниками АТО  Лютий  

Конкурс  «День птахів» 27.02- 13.03.2018 

Конкурси дитячих малюнків  Протягом року 

Шевченківські дні  09.03.2018 

Концерт до міжнародного жіночого дня 8 березня 07.03.2018 

Фестиваль учнівської та учительської творчості проліски надії 
2018 

15.03.2018 

Тиждень дитячої книги  19.03 – 23.03.2018 

Цирк завітав  Березень  

Проведення весняної акції з благоустрою та санітарної очистки 
території школи 

Березень-квітень 

Упорядкування території річки Рось Квітень  

День здоров’я 07.04.2018 

Проведення навчально-польових занять з учнями11- го класу  05.04 -07.04.2018 

Тиждень фізики та астрономії  10.04 – 14.04.2018 

Тиждень біології  17.04 – 20.04.2018 

Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності та дня ЦЗ 23.04 – 27.04.2018 

День пам’яті та примирення  08.05.2018 

Відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 

09.05.2017 

Проведення заходів до Дня Європи  16.05-19.05  

Свято «Останнього дзвоника»  25.05.2018 

Випускні вечори 4,9, 11-го класів  11.06 та 24.06 

Зустрічі випускників  Травень-червень  

Тощо. 

 

 

2.19. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

 

  Оцінювання навчальних досягнень учнів в школі здійснюєся у відповідності з наказом МОН України від 21.08. 

2013 №  1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін 
у системі загальної середньої освіти». 

В першому класі та в І семестрі та ІІ семестрі  в 2-му класі навчальні досягнення учнів  оцінюються вербально. 

В  3-11 класах  у  І та ІІ семестрах навчальні досягнення учнів  оцінюються за 12-ти бальною системою. 

 

 

2.20. Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу 

 

 Робочий навчальний план  школи відповідає Типовим навчальним планам (відповідно до типу та статусу 

школи) 

 Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджено 

директором. 

 Розклад уроків складено відповідно до робочого навчального плану. 

 Варіативна складова робочого навчального плану сформована з урахуванням типу ЗНЗ, спеціалізації 

(профілю). 
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 Індивідуальне навчання учнів організовано відповідно до вимог. 

 Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації учнів відповідають вимогам. 

 Навчальні програми, за якими навчають учнів:  

- відповідають переліку робочому навчальному плану;  
- мають відповідний гриф МОН України. 

 Підручники і навчальні посібники, що використовуються у ЗНЗ, мають гриф МОН. 

 Забезпечено наступність в поглибленому вивченні окремих предметів, профільному навчанні. 

 Оформлення та видача документів про загальну середню освіту здійснюються відповідно до вимог. 

 Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється в установленому порядку. 

 Дотримуються  вимоги щодо розподілу в ЗНЗ педагогічного навантаження. 

 Дотримуються вимоги  щодо зарахування учнів до ЗНЗ. 

 Відрахування учнів із ЗНЗ здійснюється в установленому порядку. 

 Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється в установленому порядку.  

 Дотримується порядок отримання благодійної допомоги. 

 Всі працівники своєчасно проходять медичний огляд . 

                                                  

3. Результативність навчально-виховного процесу 
 

3.1. Результати навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання 

 

  В 2017-2018 н.р.  в школі навчалось 113  учні. 

 

У 1 класі навчалося  14 учнів (10 хлопців та 4 дівчинки) 

Класовод – Мельничук Т.В. – вчитель І категорії. 
Педстаж – 31 рік. 

Учні навчались за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. 

Оцінювання учнів у 1 класі проводилось вербально.  
Всі учні виконали програму успішно. Матеріал засвоєно. 

   

У 2 класі навчання завершили 9 учнів (5 хлопчиків та 4 дівчинки) 

Класовод –Бевза Т.М. вчитель І категорії. 
Педстаж – 34 років. 

Учні навчались за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. 

Оцінювання учнів у 2 класі проводилось вербально.  
Всі учні виконали програму успішно. Матеріал засвоєно. 

 

У 3 класі навчалося 7 учнів  ( хлопців та 12 дівчат) 

Класовод –  вчитель  Кришина Л.Ф. вчитель І категорії. 
Педстаж – 38 років 

Викладались 13 навчальних дисциплін .  

Оцінювання учнів здійснювалось за 12 бальною системою із п'яти навчальних дисциплін.  
 

У 4  класі навчалося 18 учнів (10 хлопців та  дівчинки) 

Класовод – Фурман Людмила В.-  вчитель з 11-тарифним розрядом 
Педстаж – 29 років. 

Учні навчались за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.  

Викладались 12 навчальних дисциплін .  

Оцінювання учнів здійснювалось за 12 бальною системою із п'яти навчальних дисциплін.  
 

У 5 класі навчалося 5 учнів ( 2 хлопців та 3 дівчат) 

Класний керівник  – Олексієнко Л.П. –  вчитель І  категорії 
Педстаж – 22 роки 

Учні навчались за новим Державним стандартом базової та повної загальної освіти. 

Оцінювання учнів у 5 класі здійснювалось за 12 бальною системою із чотирнадцяти навчальних дисциплін.  
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У 6 класі навчалося  11  учнів ( 5 хлопців та 6 дівчат ) 
  Класний керівник  – Корольчук С.І. –  вчитель вищої категорії. 

Педстаж – 28 років . 

Учні навчались за новим Державним стандартом базової та повної загальної освіти. 

Оцінювання учнів у 6 класі здійснювалось за 12 бальною системою із п’ятнадцяти  навчальних дисциплін.  

 

У 7 класі навчалося  6  учнів (4 хлопці та 2 дівчинки) 

Класний керівник  –Шульгань І.М. –  вчитель ІІ  категорії 
Педстаж – 15 років  

Учні навчались за новим Державним стандартом базової та повної загальної освіти. 

Оцінювання учнів у 7 класі здійснювалось за 12 бальною системою із 19 навчальних предметів. 

 

У 8 класі навчалося  8 учнів (4 хлопців та 4 дівчат) 

Класний керівник  – Янчук В.В. –  вчитель вищої  категорії 

Педстаж – 41 рік 
Учні навчались за новим Державним стандартом базової та повної загальної освіти. 

Оцінювання учнів у 8 класі здійснювалось за 12 бальною системою із 17 навчальних предметів. 

 

У 9 класі навчалося  20 учнів (8 хлопців 12  дівчат) 

Класний керівник  –Заріцька К.М.. –  вчитель І категорії 

Педстаж – 24 роки 
Оцінювання учнів у 9 класі здійснювалось за 12 бальною системою із 20 навчальних предметів. 

 

У 10 класі навчалося  7 учнів (  2 хлопців та 5  дівчат) 

Класний керівник  – Харжевська Т.М. вчитель ІІ категорії  
Педстаж – 13 років 

Оцінювання учнів у 10 класі здійснювалось за 12 бальною системою із 19 навчальних предметів. 

 

У 11 класі навчалося  7 учнів ( 4 хлопців  3 дівчат) 

Класний керівник  – Фурман Л.В. вчитель І категорії 

Педстаж – 28 років 

Оцінювання учнів у 11 класі здійснювалось за 12 бальною системою із 21 навчального предмету.  

 

3.2. Частка учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні похвальними листами та грамотами 

 
У  2016 – 2017 н.р. Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» за рішенням педагогічної ради від 

08.06.2016р. №5 були нагороджені 10 учнів: 

-  7 учнів 4-го  класу; 
- 2 учні 5-го  класу ; 

- 1 учень 6-го  класу. 

         

3.3. Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах 
     У 2017-2018 н.р. в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь  24 учнів школи у семи олімпіадах 

(математики, української мови і літератури, англійської мови,  фізики, трудового навчання, правознавства, 

географії). 
Здобуто  3  призових місця (українська мова, фізика). 

Також 5 учнів брали участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з математики та природознавства для учнів 3 – 

4  класів. Учні 4-го класу  здобули 4 призових місця  олімпіад з природознавства та математики. 
 

3.4. Творчі та спортивні досягнення учнів 2017-2018 н.р. 

 

№ 

з/п 

Заходи  Термін  Кількість 

учасників 

Результат 

1 Участь у районних змаганнях з футболу 10.10 14 3м 
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2 Участь в ІІ етапі VIІІ Міжнародного мовно-
літературного  конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т. Шевченка 

14.10 10 2м,  

3 грамоти 3 м 

3 Участь в ІІ етапі ХVІІІ Міжнародного 

конкурсу  з української мови імені  П. Яцика   
05.11 13 2 м,   

3м 

4 Участь у районному турнірі  з настільного 

тенісу  
16.11 4 1 м 

5 Участь у районному етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та 

літератури  

12.11 7 2м, 

3м 

6 Участь у районній олімпіаді з математики для 
учнів 3 – 4 класів 

12.11 4 1м, 

3м 

7 Участь у районному етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики  
19.11 3 2м 

8 Участь у районній олімпіаді з 
природознавства для учнів 3 – 4 класів 

19.11 2 2м, 

3м 

9 Участь в районних змаганнях з футзалу 07.12 7 2м 

10 Участь у районних змаганнях з волейболу 15.02 16 1м 

11 Участь у районних змаганнях з легкої 

атлетики  
12.04 5  

12 Участь в районних змаганнях 

Всеукраїнського 
 спортивно - масового заходу серед дітей 

«Олімпійське лелеченя»  

04.04 13 3м 

13 Участь  у районному етапі  Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») 

26.04 8  

14 Участь у районному фестивалі конкурсі 

«Молодь обирає здоров’я» 
19.04  7 2м 

15 Участь у районних змаганнях  «Старти надій» 27.04 7 4м 

16 Участь у фізкультурно-оздоровчому 

патріотичному фестивалі «Нащадки козацької 

слави» 

17.05 12 3м 

 

                     3.6. Результативність участі випускників 11-го класу  у ЗНО 

 

№ 
з/п 

Прізвище та ім’я Українська мова Математика Історія Географія  

Н
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о
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ів
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Р
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н
а 

о
ц

ін
к
а 

 

1 Аранчій Аліна 39 8 7 14 5 9 *** *** 8 29 5 8 

2 Клопотовська Іванна 38 7 7 15 5 9 *** *** 9 27 4 10 

3 Поліщук Михайло 22 5 6 13 4 6 17 6 7 *** *** 8 

4 Порховський Олексій 12 3 3 *** *** 3 16 6 4 *** *** 5 

5 Сінолуп Олександр 25 5 6 *** *** 6 22 7 8 48 7 8 

6 Солоданюк Олександр 39 8 7 8 3 6 23 8 8 *** *** 9 

7 Хлопіцька Наталія 11 3 6 4 2 6 7 3 5 *** *** 8 

 

 

4. Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом 
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4.1. Виконання річного плану роботи ЗНЗ 

 

  Робота школи спланована. У систему планування школи входить: програма розвитку школи, перспективний, 

річний плани роботи школи, робочий навчальний план, календарне планування роботи вчителів, поурочне 
планування, планування всіх підсистем методичної роботи тощо. Річний та перспективний плани роботи 

сплановані згідно вимог нормативних документів, відповідних розділів,  в яких подано аналіз роботи школи за 

минулі роки та визначено завдання на наступні, розроблено заходи щодо створення умов життєдіяльності школи та 
охоплення дітей шкільного віку навчанням. Робота в річному плані спланована помісячно. Річний план доповнено 

таблицями, діаграмами, графіками. 

    
4.2. Діяльність педагогічної ради 

 

Діяльність педагогічної ради школи відбувається відповідно до «Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 946. Робота 
педагогічної ради відповідно п. 61 проводиться до потреб загальноосвітнього навчального закладу. 

Під час планування роботи педагогічної ради на перспективу (3-5 років) визначаються по 3-4 основні 

тематичні питання у відповідності з провідною проблемою, над якою школа працює в даний період. 
На основі перспективного плану визначається тематика педагогічних рад на кожний навчальний рік. При 

цьому, в залежності від нових завдань поточного періоду, вносяться необхідні корективи, доповнення. При 

визначенні змісту роботи педагогічної ради обираються ті питання, які цікавлять весь педагогічний колектив і 

колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, стимулюватиме розвиток 
творчого потенціалу педпрацівників, забезпечить істотні піднесення якості навчально-виховного процесу. 

Основні питання на тематичних педагогічних радах висвітлюють проблеми управлінської діяльності, 

методичної роботи, позакласної діяльності, психологічної служби, роботу школи І ступеня. 

Згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. (Наказ 

МОН № 240 від 23.06.2000 р.) протоколи засідання педагогічної ради нумеруються упродовж календарного року. 

З березня 2014 року протоколи педрад ведуться в друкованому вигляді. Ведеться книга реєстрації 

протоколів. 
Від початку року проведено п’ять  засідань педагогічної ради. 

 

4.3. Формування органів громадського самоврядування ЗНЗ 
 

Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менш 

одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: 
- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу; 

- учнів навчального закладу ІІ - ІІІ ступенів - класними зборами; 

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників 
навчального закладу –  7, учнів – 7, батьків і представників громадськості –  7. Термін їх повноважень становить 2 

роки. 

У період між загальними зборами діє рада школи. 
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але  не менше чотирьох разів на навчальний рік.  

Очолює раду голова - Фурман Л.В 

   При школі за  рішенням  загальних  зборів діє  піклувальна  рада.   

Головою піклувальної ради є сільський голова Омельчук Василь Петрович.   

 

     Піклувальна  рада  складається із 5 осіб:  представників  місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, 
місцевих сільськогосподарських підприємств. Члени  піклувальної  ради  обираються  на  загальних  зборах школи.   

У школі створений та працює батьківський комітет. В його склад входять 13 батьків. 

 Головою батьківського комітету є Діякончук Ірина Петрівна. 
 

    У школі створений та працює орган учнівського самоврядування – учнівська республіка, який складається з 

учнів 5-11 класів.   Президент – Мельничук Олеся. 
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4.4. Фінансово-господарська діяльність. 
 

Приміщення школи введено в експлуатацію у 1958 р., тому постійно потребує косметичних ремонтів. 

Техперсоналом школи вони регулярно проводились ( зароблення тріщин і вибоїн в штукатурці та обмурівці, 

ремонт та заміна зношених деталей вікон і дверей, ремонт відмостки, вхідних прольотів та підкрашування фасаду і 
таке інше ). Після потужного граду 2017 р. було проведено поточний ремонт та зароблення пробоїн в покрівлі 

школи і заміну шибок у вікнах. Однак, на даний час покрівля школи потребує більш ретельного ремонту. Загалом з 

01.09.2018 р. по 15.06.2018 р. на це залучено 1 217.00 грн. позабюджетних коштів. У травні 2018 р. проведено 
поточний ремонт складських приміщень школи та встановлення люків на технічних отворах, однак ще потребує 

ремонту надвірний туалет і погріб, що належить школі.  

Меблі в нашій школі, в цілому, також пам’ятають ще радянські часи, тому потребують постійної уваги та 
періодичного ремонту. Протягом навчального року було відремонтовано 5 шаф, 2 учительських столи та 11 

учнівських, 18 різних стільців і 9 парт на що затрачено 85.00 грн. позабюджетних коштів. Цього навчального року 

відділом освіти Погребищенської РДА школі надано нові меблі: 27 учнівських столів і 54 стільці до них та 4 

учительські столи із стільцями на суму 22 500.00 грн., що дозволило укомплектувати новими меблями 3 класи. 
Крім того, від реорганізації шкіл району отримано 2 стінки, 8 шаф, 22 різних столи та 20 стільців, 2 серванти і                          

3 тумбочки ( все б\у ). Це також сприяло поповненню школи меблями та заміні зношених на більш нові. 

Електрообладнання школи, незважаючи на постійні ремонти, експлуатується вже багато років, тому потребує 
постійної уваги та періодичної заміни. Протягом навчального року було замінено 3 розетки, 5 вимикачів, та 11 м. 

проводки. Тричі замінювались автомати струму на харчоблоці школи, двічі проводився ремонт електроплити. На 

даний момент ще потребує заміни 6 вимикачів та 2 розетки, ТЕН потужністю 4 кВт. на електроплиті харчоблоку і 2 
автомати на центральному щиті. Також певну стурбованість викликає стан проводки до майстерні ( відсутність 

однієї фази ), що унеможливлює роботу станків з 3-фазними двигунами. Необхідно також замінити лічильник 

електроенергії № 711 ( через нього живляться кочегарка, харчоблок і система водопостачання ). 

Протягом навчального року у школі постійно проводилось поповнення офісної техніки витратними 
матеріалами ( заправка катріджів ) та її ремонт. Також постійно проплачувалось підключення до системи Інтернет 

без якої сучасна школа існувати не може ( електронна пошта, накази та розпорядження МОН України, 

інформаційні довідники і таке інше ). Загалом з 1 вересня 2017 р. по даний час на це витрачено 3980.00 грн. 
позабюджетних коштів. Однак комп’ютерний клас школи обладнаний машинами, які експлуатуються по 10 – 12 

років. Їх бази застарілі, крім того   3 системні блоки 1 монітор і 2 прінтери потребують ремонту. Нажаль коштів для 

цього ( а це від 400.00 до 2 000.00 грн. ) у школі немає.  

Минулого опалювального сезону для опалення приміщення школи відділом освіти було надано 37 т. вугілля і 
107 м 3. дров. Крім того силами кочегарів було заготовлено ще 12 м 3. дров. Це становило 67 % від потреби. На 

даний час у школу завезено 10,3 т. вугілля і силами кочегарів заготовлено 4,2 м 3. дров та дров’яних відходів ( 9,8 

% від потреби ). 
Певну стурбованість викликає стан системи опалення. Резервний котел Універсал-5М знаходиться в 

аварійному стані і його експлуатація неможлива. Котел НІІСТУ-5 встановлений  у 2008 р. і на даний час значно 

прогорів. Минулої зими нам двічі доводилось його заварювати. Крім того 5 разів усували течі в засувках ( кранах ) 
та батареях опалення. Батареї опалення, особливо на першому поверсі, забиті намулом, тому не гріють. Це 

призводить до недотримання теплового режиму в класах західного крила школи. Дирекція школи неодноразово 

зверталась до відділу освіти, а також до спонсорів, з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми. На даний 

час це питання знаходиться на контролі РДА. Крім того потребують ремонту насоси живлення та перекачки. 
Системи водопостачання та каналізації школи також потребують ремонту. Незважаючи на постійну увагу до 

них з боку техперсоналу ( заміна прокладок, усунення протікань, заміна підвідних шлангів та трійників ) на даний 

час потребують заміни 2 крани та 3 зливних бачки. Крім того система каналізації потребує промивання. 
Протягом навчального року у школі здійснювалось одноразове гаряче харчування учнів. Учні  1 – 4 класів та 

учні пільгових категорій харчувалися за рахунок бюджетних та спонсорських коштів   ( в середньому 55 учнів 

щомісячно ). Вартість обіду 6.60 – 7.40 грн. На це протягом навчального року використано 72 521.00 грн. Учні 5 – 
11 класів харчувалися за рахунок батьків ( в середньому 35 учнів щомісячно ). Вартість обіду 6.50 – 7.90 грн. 

Протягом навчального року на це використано 42 875.00 грн. В ці суми включено і вартість продуктів наданих 

батьками. 

В даний час у школі проводиться поточний ремонт внутрішніх приміщень. Вже готові до нового навчального 
року 7 класних кімнат, у 3 розпочато підготовчі роботи, розпочато ремонт харчоблоку та бібліотеки, на черзі 

спортивно/актовий зал. На даний час на це використано будматеріалів на суму 8 900.00 грн. Дирекцією школи 

постійно проводиться робота по залученню коштів для оновлення інтер’єру школи. Минулого навчального року, із 
залученням спонсорських коштів, силами працівників школи та активу села було обшито дерев’янною вагонкою  
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одна сторона коридору на першому поверсі. На це було затрачено матеріалів на сумі 11 917.00 грн. На черзі друга 
сторона. 

Техперсоналом школи, із залученням вчителів та учнів, постійно проводиться прибирання пришкільної 

території та упорядковуються клумби. Проводиться обкошування території та вивезення шлаку та сміття.  

 
Однак попри позитивні результати діяльності педколективу за минулий рік, слід указати на низку суттєвих 

недоліків у роботі та нереалізованих перспектив із деяких питань: 

     окремі недоліки у викладанні предметів варіативного компонента; 

     пасивність окремих учителів, щодо участі у конкурсі «Учитель року»,  ІІ етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад; 

      низькі показники успішності учнів з історії, фізики, англійської мови, російської мови та зарубіжної літератури; 

 непослідовність профорієнтаційної роботи учнями та батьками, що виявляється в невмотивованому виборі 
предметів на ЗНО; 

 нечітка діяльність консультативних служб у роботі з батьками; 

 пасивність роботи вчителів  творчої  групи; 

 часткова неузгодженість у роботі початкової, середньої та старшої ланок; 

 часткові недоліки в плануванні внутрішньо-шкільного контролю, зокрема персонального, що 

послабило його оперативність і об'єктивність та зумовило пасивність окремих педагогів; 

Особливу увагу слід звернути на підготовку учнів до ЗНО, упровадження інноваційних форм проведення занять із 

підготовки до ЗНО, використання нетрадиційних форм роботи з учнями. 
Нині актуальною залишається проблема забезпеченості учнів підручниками, особливо в 1-му , 5-му, 7-му, 10-му класах.   

Гостро стоїть проблема зі створенням та відновленням кабінетів. Матеріальна база деяких із них потребує поповнення й 

осучаснення. 
Серед першочергових завдань школи — створення системи освіти нового типу, пошук варіантів школи майбутнього, яка 

базувалася б на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях, оновлення та поповнення матеріально-технічної й 

дидактичної бази інформаційно-методичного центру школи. 
Продовжують існувати протиріччя між пізнавальною та особистісною парадигмами освіти. Учителі школи ще не цілком 

оволоділи особистісно-орієнтованими, людиноцентричними методами навчання учнів.   

Нестабільним залишається соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі, що негативно відбивається на 

продуктивності роботи кожного вчителя. 
Спостерігається порушення окремими членами колективу педагогічної етики, трудової та виконавської дисципліни. 

Резерви для розв'язання означених проблем існують.  

Проаналізовано позитивні аспекти життєдіяльності педагогічного колективу та його недоліки. Річний план роботи на 
2018-2019 н.р. складено з урахуванням аналізу і передбачає якісне підвищення рівня організації методичної 

роботи з метою успішної реалізації її основних функцій: 

• планування; 
• діагностичної; 

• організаційної; 

• прогностичної; 

• моделювальної; 
• відновлювальної; 

• корекційної; 

• пропагандистської; 

• контрольно-інформаційної. 

Річний план націлений на виконання одного з основних завдань школи — створення інноваційного середовища, 

яке б сприяло повному розкриттю творчого потенціалу педагогів-фахівців у найрізноманітніших сферах діяльності — 

класно-урочній, позаурочній і науково-методичній. 
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма  

узагаль- 

нення 

Відмітка  

про  

виконан-

ня  

СЕРПЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Підготовка до серпневої конференції та секційних нарад 

учителів 
4 Завуч Звіт  

2 Комплектування 1-х, 5-х, 10-х класів 4 Завуч Наказ  

3 Закріплення приміщень за класними колективами 4 Директор Наказ  

4 Призначення класних керівників, завідуючих МО, 

кабінетами та майстернями 

4 Директор 

 

Наказ  

5 Складання розкладу уроків  4 Завуч Розклад  

6 Складання тарифікаційних списків 4 Завуч Наказ  

7 Оформлення робочої документації, подання звітів 03.09 Завуч Довідка  

8 Складання графіка видачі підручників 28.08 Бібліотекар Графік  

9 Розподіл обов’язків між адміністрацією 4 Директор Наказ  

10 Педагогічна рада: 

1. Про підсумки роботи педколективу за 2017 - 2018 н.р., 

затвердження плану роботи школи на 2018-2019 н.р. 

4 Завуч 

Директор 

Протокол  

11 Контроль за проходженням медобстеження працівників 

школи 

4 Завуч Наказ  

12 Облік дітей по мікрорайону 4 Завуч Довідка  

13 Складання графіку чергування вчителів 05.09 Завуч Графік  

14 Складання графіку чергування класів по школі 03.09 Завуч Графік  

15 Підготовка документації з внутрішньо-шкільного контролю 05.09 Завуч Журнали  

16 Складання відомостей про учнів, що потребують 

особливого контролю з боку педагогічного колективу, та за-

лучення їх до позакласної та позашкільної виховної роботи. 

4 Завуч Списки  

17 Оформлення особових справ на учнів що подали документи 

до школи. 

4 Класні 

керівники 

Особові 

справи 

 

18 Складання списків учнів-сиріт, напівсиріт, учнів з 

малозабезпечених сімей. Планування заходів з надання їм 
матеріальної допомоги. 

До 11.09. Завуч Списки Звіт   

20 Тематичні батьківські збори До 15.09 Завуч Протоколи  

ІІІ  Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Інструктивно-методична нарада з керівниками методичних 

об'єднань  

4 Завуч Протокол  

2 Огляд кабінетів, підготовка до початку навчального року, 

перевірка методичної бази кабінетів, їх санітарного стану 

4 Завуч Наказ  

3 Складання плану-сітки нарад, засідань МО, плану роботи 

методичного кабінету, предметних тижнів, психолого-

педагогічних семінарів, консиліумів. 

4 Завуч План-сітка  

4 Забезпечити участь учителів в роботі районних  предметних 

методичних об'єднань. 

4 Завуч Звіт  

5 Провести діагностику професійної підготовки, потреб 

професійного становлення вчителів-предметників, класних 

керівників, вихователів; проаналізувати дані діагностики та 

їхній облік під час планування методичної роботи. 

До 03.09 Завуч Звіт  

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 

1 Підготовка до свята знань 4 Фурман Л.В. Сценарій  

2 Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового 
способу життя 

До 06.09 Директор 
 

Наказ  

3 Організація гурткової роботи 4 Завуч Наказ  

4 Аналіз організації літньоо відпочинку школярів, зокрема 

дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, 

неблагополучних сімей. Аналіз працевлаштування учнів 

школи 

4 Завуч Довідка, 

Звіт 
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма  

узагаль- 

нення 

Відмітка  

про  

виконан-

ня  

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1 Наказ «Про організацію роботи з охорони праці» 4 Директор Наказ  

2 Організація вивчення правил для учнів, Правил дорожнього 

руху, пожежної безпеки, поведінки на воді, в побуті, 

виконання учнями цих правил 

Протя-

гом року 

Завуч Графік  

3 Перевірка та очищення всіх приміщень, особливо даху і 

підвалів, від сміття та легкозаймистих матеріалів 

4 Завгосп Звіт  

4 Складання актів-дозволів на кабінети, майстерню, спортзал, 

спортмайданчик 

4 Завгосп Акти-

дозволи 

 

5 Проведення первинного інструктажу з педпрацівниками, 
технічними працівниками 

4 Завуч 
Завгосп 

Звіт  

6 Провести вступний інструктаж, інструктаж з пожежної безпеки 

з учнями 1 — 11-х класів, новопризначеними вчителями й 

технічними працівниками 

4 Завуч 

Завгосп 

Звіт  

7 Перевірити наявність та стан первинних засобів пожежегасіння 

в кабінетах та приміщеннях школи 

До 21.09 Завгосп Звіт  

8 Привести в необхідну відповідність документацію з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності в кабінетах 

До 21.09 Завуч Звіт  

9 Провести інструктивну нараду із завідувачами кабінетів, 

спортивним залом, майстернею. 

До 03.09 Завуч Звіт  

10 Проводити консультації з питань охорони праці із 

завідувачами кабінетів, педагогічними і технічними 

працівниками  

Протя-

гом року 

Завуч 

Завгосп 

 

Звіт  

11 Обновити куточок Правил дорожнього руху, стенд ЦЗ До 11.09 Завуч Звіт  

12 Забезпечити в школі санітарно-протиепідемічний режим, 

систематичне провітрювання навчальних кабінетів, вологе 

прибирання, тепловий і світловий режим, раціональну ор-

ганізацію відпочинку під час перерв, проведення фізкультурної 

паузи на уроці 

Протя-

гом року 

Завуч 

Завгосп 

 

Звіти  

13 Класним керівникам спільно з медичним працівником 

розсадити учнів у класі з урахуванням зросту, зору, слуху, 

стану здоров'я 

До 03.09 Завуч 

 

Звіт  

 Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю аналізу 

якості навчально-виховного процесу 
1 Про введення в дію правил внутрішньо шкільного 

розпорядку для педагогічного колективу. 

До 05.09 Завуч 

 

Наказ  

2 Про   ведення,   зберігання   трудових книжок, особових справ 

учнів та педагогічних працівників 

До 03.09 Завуч 

 

Звіт  

3 Про зберігання документації в шкільному архіві. До 03.09 Секретар  Звіт  

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

1 Стан ТБ і пожежної безпеки при організації НВП 4 Заступники  Довідка  

2 Забезпечити дотримання техніки безпеки в кабінетах, 

майстернях, спортивному залі,  на спортивному майданчику 

Протягом 

року 

Заступники  Звіт  

3 Довести освітлення навчальних приміщень до санітарних 

норм 

До 03.09 

 

Завгосп Звіт  

4 Перевірити стан заземлення електрообладнання та робочий 

стан електроприладів 

Серпень-

січень 

Завгосп Акт  

5 Закінчити ремонтні роботи приміщень школи 4 Завгосп Звіт  

6 Закінчити прибирання території школи 4 Завгосп Звіт  

ВЕРЕСЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 

1 Про розподіл функціональних обов'язків між адміністрацією 
школи на 2017 – 2018 н.р. 

05.09 Директор 
 

Наказ  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

2 Про організацію навчально-виховного процесу в школі 05.09 Завуч Наказ  

3 Про структуру науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами  у 2018 - 2019н.р. 

06.09 Завуч Наказ  

4 Про розподіл обов'язків з питань охорони праці та пожежної 

безпеки 

1 Директор 

 

Наказ  

5 Про вивчення стану викладання предметів  05.09 Завуч Наказ  

6 Робота класних керівників з особовими справами згідно зі 

списками класів, перевірка наявності медичних карток, 

формування спеціальних медичних груп з фізичного 

виховання 

1 Завуч Особові 

справи 

 

7 Інструктивна нарада з питань планування, оформлення 

класних журналів, ознайомлення з інструктивними 
документами 

1 Завуч Звіт  

8 Статистичні звіти 1-3 Завуч Звіти  

9 Складання календарних планів, планів виховної роботи. 1 Завуч Плани  

10 Перевірка та погодження календарних планів, планів 

виховної роботи 

2 Завуч Наказ  

 Формування ГПД 1 Завуч Наказ  

11 Складання графіку контрольних робіт 1 Завуч Графік  

12 Забезпечити   поурочне   навантаження   учнів   відповідно   

до   санітарно-гігієнічних вимог 

05.09 Завуч Розклад  

13 Засідання ради школи  3 Голова ради 

школи 

Протокол  

14 Про проведення тарифікації 1 Завуч Наказ  

15 Встановити режим харчування та обслуговування учнів, 

працівників школи у шкільній їдальні. Організувати пільгове 

харчування учнів  

До 05.09. Завгосп Наказ  

16 Затвердження графіка чергування адміністрації До 05.09 Директор Наказ  

17 Про моніторинг вступу випускників до вищих навчальних 

закладів відповідно до профільності навчання. 

4 Завуч Звіт  

18 Про організований початок навчального року До 05.09 Директор Наказ  

19 Про режим роботи школи До 05.09 Директор Наказ  

20 Про організацію методичної роботи класних керівників До 08.09 Завуч Наказ  

21 День партизанської слави  Вересень  Янчук В.В. Звіт  

22 Всеукраїнський день бібліотеки  30.09 Дигас Ж.В. Звіт  

23 Тематичні батьківські збори. Класні батьківські збори (за 

планом виховної роботи). 

4 Класні 

керівники  

Протокол  

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 

1    Організація роботи педагогічного колективу над проблемною 

темою школи 

1-3 Завуч Звіт  

2 Професійне діагностування вчителів, як фактор наукової 

організації підвищення їх кваліфікації. 

1 Завуч Звіт  

3 Складання списку вчителів Степанківського освітнього 

округу, що підлягають атестації у 2018-2019 н.р. Формування 

складу атестаційної комісії 

До 09.10 Завуч Наказ  

4 Засідання методичних об'єднань 

 

До 07.09 Керівники 

МО 

Прото-

коли 
 

5 Закріплення наставників за молодими вчителями. 

Інструктивно-методична нарада з учителями-наставниками  

1 Завуч Наказ  

6 Проведення співбесіди з учителями з питань самоосвіти 2 Завуч Звіт  

7 Нарада при директорові 3 Директор Протокол  

8 Скласти план роботи атестаційної комісії Степанківського 

освітнього округу 

4 Завуч План  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

9 Засідання НМР 4 Завуч Протокол   

10 Затвердження плану роботи творчої групи. 3 Директор План  

11 Організувати курсове підвищення кваліфікації вчителів 

згідно з графіком. 

Протягом 

року 

Завуч Наказ  

12 Консультація для молодих вчителів «Оформлення шкільної 

документації» 

2 Завуч Звіт  

13 Взяти участь у проведенні Олімпійського тижня Вересень  Завуч Наказ  

14 Провести «День Дошкілля» 2 – 4 Завуч Наказ   

ІV Система виховної роботи та національно- патріотичного виховання 
 Ціннісне ставлення до себе 

1 Організувати та провести День здоров'я 4 ПО Наказ  

2 Проведення місячника ЦЗ 17.09 -

19.10 

Заступник з 

НВР 

Наказ  

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей 

1 Відзначення Міжнародного дня людей похилого віку До 01.10 ПО Звіт  

2 Спланувати роботу та поповнити картотеку на учнів групи 

ризику та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах 

До 18.09 Завуч Звіт  

3 Огляд умов проживання, навчання, виховання дітей, що 

знаходяться під опікою 

1-4 Завуч Звіт  

4 Поповнення банку даних про соціально-незахищених дітей і 

подання даних у відділ освіти 

До 09.09 Завуч Банк 

даних 

 

5 Участь у науковій конференції «Бабин Яр-символ людської 

трагедії» до 77-річчя роковин трагедії Бабиного Яру 

3 – 4  Янчук В.В. Звіт  

6 Педагогічні читання по творчості В.Сухомлинського. Вересень  Завуч  Звіт   

Ціннісне ставлення до  праці 

1 Участь школярів в учнівському проекті « Моя майбутня 

професія» 

Протягом 

року 

Завуч Звіт  

2 Участь школярів в учнівській презентації  « Я обираю своє 

майбутнє» 

Протягом 

року 

Завуч Звіт  

3 Створити інформаційний банк даних про зайнятість учнів в 

позаурочний час 

До 22.09 Завуч Звіт  

4 Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами. 

Узгодити плани їхньої роботи 

До 12.09 ПО Звіт  

5 Організувати навчання учнівського активу 

 

Протягом 

року 

ПО План, 

звіт 

 

6 Організувати чергування учнів в кабінетах, класних кімнатах, 

шкільній їдальні під час перерв та після уроків 

Протягом 

року 

Завуч Графіки  

7 Складання графіку проведення гурткової роботи 1 Завуч Графік  

8 Перевірка та погодження планів роботи гуртків, планів 

виховної роботи 

1-2 Завуч Плани  

9 Складання розкладу виховних годин 2 Завуч Розклад  

10 Засідання МО класних керівників 4 Керівник МО Протокол  

11 Контроль за відвідуванням, присутністю учнів на перших і 
останніх уроках (постійна інформація на нарадах при 

директорові) 

Постійно Завуч Наказ  

12 Вивчення питання про працевлаштування учнів   11-го класу 1-2 Завуч Звіт  

Ціннісне ставлення до природи 

1 Виставка квітів «Україна – єдина країна». вересень  ПО Звіт  

2 День довкілля, прибирання території, закріпленої за школою 3 Завгосп Звіт  

3 Участь школярів у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна». 

Протягом 

року 

Вчитель 

біології  

Звіт   

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 Організація роботи з учнями, схильними до правопорушень 
та встановлення контактів із кримінальною міліцією у 

справах неповнолітніх 

1-2 Завуч Звіт  

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 

1 Контролювати розміщення учнів  школи за партами згідно з 

висновками медичного огляду 

Протягом 

року  

Завуч  Звіт   

2 Маркування парт згідно з віковими особливостями учнів До 05.09 Завуч Звіт  

3 Розробити тематику бесід стосовно Правил дорожнього руху, 

профілактики травматизму, протипожежної безпеки, правил 

поведінки під час виявлення небезпечних предметів, правил 
безпеки під час використання електроприладів, природного 

газу, з правил дотримання гігієни та санітарії 

До 05.09 Завуч Плани  

4 Підготовка необхідної документації та наочних матеріалів 

(про Правила дорожнього руху, поведінки на воді, 

користування електроприладами, газом) 

4 Завуч Звіт  

5 Оформлення аркушів здоров'я учнів у класі, вклеювання їх до 

класних журналів та доведення інформації до відома 

колективу 

3 Завуч Звіт  

6 Перевірка забезпеченості школи засобами пожежегасіння та 

обладнання відповідних служб і кабінетів вогнегасниками 

4 Завуч Звіт  

7 Підготовка журналу реєстрації інструктажів під час 

проведення позакласної роботи з учнями 

3 Завуч Журнал  

8 Переглянути інструкції з охорони праці для професій та видів 

робіт 

вересень Зав. 

кабінетами 

Інструк-

ції 

 

9 Провести вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності з 

учнями навчального закладу з реєстрацією в журналах обліку 

навчальних занять 

5 вересня Завуч Звіт  

10 Провести первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності в 
кабінетах закладу з реєстрацією у відповідних журналах 

інструктажу 

вересень Зав. 
кабінетами 

Звіт  

11 Провести атестацію робочих місць учителів хімії, 

інформатики, фізики, інформатики 

До 12.09 Завуч Акти  

12 Про створення добровільної пожежної дружини До 12.09 Директор Наказ  

13 Створення Ради профілактики, складання плану роботи. 

Проведення першого засідання Ради профілактики 

3-4 Завуч Наказ  

14 Збір матеріалів для музею школи  Протягом 

року 

Янчук В.В. Звіт  

15 Місячник безпеки життєдіяльності «Увага! Діти на дорогах» До 26.09 Завуч Наказ  

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 

1 Проведення моніторингових контрольних робіт з української 
мови, математики. Мета: мати чітке уявлення про навчальні 

досягнення учнів на початок навчального року. 

До 21.09 Завуч Наказ 
 

 

2 Організація  роботи  групи  продовженого дня 

(комплектування, розклад, зміст діяльності, відвідування) 

1-4 Завуч Наказ  

3 Перевірка та погодження календарних планів, планів 

виховної роботи 

1-2 Завуч Наказ  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

4 Контроль ТБ на робочих місцях (кабінети -фізики, хімії, 
біології, майстерні, спортивного залу) 

1 Завуч Наказ  

5 Про забезпечення учнів підручниками і організацію конкурсу  

«Живи, книго!» 

2 Бібліотекар  Наказ  

6 Контроль за організацією чергування учнів   по   школі.   Мета:   

перевірити якість   чергування   учнів   по   школі. 

вересень Завуч Звіт  

7 Складання графіку роботи спортивного залу 1-2 Олексієнко 

Л.П. 

Графік  

8 Організація роботи спеціальних груп 

з фізичного виховання 

1 Завуч Наказ  

9 Складання графіка проведення батьківських зборів 1-3 Завуч Графіки  

10 Попереджувальний контроль: з'ясувати питання про 

забезпеченість учнів підручниками 

1-2 Бібліотекар  Звіт  

11 Попереджувальний контроль. Мета: ввідний інструктаж. 

Виконання єдиних вимог до ведення зошитів, оформлення 

журналів, роботи за новими програмами, перевірка особових 

справ учнів 

1-3 Завуч Наказ   

      

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 
1 Розподіл      площі  прибирання  між техпрацівниками. 1 Завгосп Наказ  

2 Організація     проведення     вологого прибирання, 
провітрювання. 

1 Завгосп Звіт  

3 Складання графіку роботи технічного персоналу та розподіл 

обсягу виконання робіт. 

1 Завгосп Графік  

4 Складання акту проведення перевірки світлового, теплового та 

повітряного режимів. 

4 Завгосп Акт  

5 Про створення інвентаризаційної комісії та проведення 

інвентаризації. 

3 Директор Наказ  

6 Придбання миючих засобів, інвентарю, спецодягу 1 Завгосп Звіт  

ЖОВТЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Засідання ради школи, Піклувальної ради 1 Голови 

рад 

Протоко

л 

 

2 Організація роботи педагогічного колективу щодо 

забезпечення виконання Закону України «Про загальну 

середню освіту», «Про освіту», впровадження нового 

Дерстандарту початкової освіти, впровадження нового 

Дерстандарту загальної середньої  освіти 

Протяго

м року 

Завуч Заходи  

3 Спільно з радою школи, Піклувальною радою накреслити 
шляхи поповнення фонду за рахунок позабюджетних 

асигнувань 

Протяго
м року 

Голови 
рад 

 

Звіт   

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 

1 Засідання атестаційної комісії.  До 21.10 Директор Протоко

л 

 

2 Психолого-педагогічний семінар 2 Керівник  Звіт  

3 Засідання творчої групи вчителів. 3 Керівник  Звіт  

4 Оперативно - методична консультація:  2 Завуч Звіт  

5 Організація та проведення шкільних предметних олімпіад 1-4 Завуч Наказ  

6 Консультація для молодих класних керівників  2 Завуч Звіт  

7 Засідання Ради профілактики 3 Голова 

Ради 

Протоко

л 
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма  

узагаль-

нення 

Відмітка  

про  

виконання  

8 Нарада при директорові 4 Директор Протокол  

9 Педагогічна рада 4 Завуч Наказ  

10  

 

    

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 
 Ціннісне ставлення до себе 

1 Участь  у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах  

 « Левеня», « Колосок» , « Кенгуру», « Лелека», « Геліантус» 

Протягом 

року 

Завуч Звіти  

 

 

2 Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності вчителів-україністів 

Жовтень ПО Звіти  

 

 

3 Проведення місячника національно-патріотичного виховання Жовтень Завуч Наказ   

 Ціннісне ставлення до  праці 

1 Конкурс – виставка «Наша творчість і праця тобі, Україно». Жовтень  ПО 

 

Звіт   

Ціннісне ставлення до природи 

      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1 Участь у районному  фестивалі патріотичної пісні «Сурми 

звитяги». 

Жовтень  ПО Звіт   

Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 У рамках міжнародного місячника шкільної бібліотеки 

провести шкільний місячник «Виховуємо громадянина-

патріота України», в рамках місячника провести акцію 
«Подарунок  солдату» 

Жовтень Завуч Звіт  

2 Провести конкурси малюнків, оберегів, організовувати 

написання листів бійцям АТО 

Жовтень Завуч Звіти  

3 Провести акцію старшокласників «Спільними зусиллями» 

(збір коштів для забезпечення потреб військовослужбовців) 

Жовтень ПО Звіт  

4 Спортивні змагання до Дня Українського козацтва 13.10 Вчителі 

фізкульт. 

  

5 Акція «Милосердя» до міжнародного дня людей похилого віку. 

Робота оперативних загонів (надання допомоги пенсіонерам, 

хворим, самотнім людям). 

1 Класні  

керівни-

ки 

Звіт  

6 Підготовка та святкування Дня працівників освіти. Випуск 

святкових листівок. Поздоровлення вчителів-ветеранів освіти з 

професійним святом. Акція «Не забувайте вчителів» 

1 Завуч Наказ 

Сценарій 

 

7 Рейд до родин учнів, схильних до правопорушень 1-4 Класні 

керівни-

ки 

Звіт   

8 Контроль за станом роботи з учнями, позбавленими батьківської 

опіки (інформація на засідання ради школи) 

1-4 Завуч Звіт  

9 Тематичні класні години до дня визволення України від 
фашистських загарбників 

4 Класні 
керівни-

ки, 

класово-

ди 

Звіт  

10 Участь у районній виставці-ярмарку «З Україною в серці» Жовтень  ПО Звіт  

11 Участь у районному конкурсі на кращу модель з право 

просвітницької та право виховної роботи. 

 

Жовтень  Завуч  Звіт     

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 

1 Організація роботи з питань профілактики дитячого 

травматизму та запобігання його. 

1-4 Завуч Звіт  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма  

узагаль-

нення 

Відмітка  

про  

виконання 

2 Оформлення документів за підсумками медичного огляду 

учнів. 

1 Медичний 

працівник 

Звіт  

3 Здійснення контролю за станом роботи їдальні щодо 

дотримання санітарних умов. 

1 Медичний 

працівник 

Звіт  

4 Коригування системи  заходів  щодо профілактики    

наркоманії,    СНІДу, захворювань, що передаються статевим 

шляхом, серед учнів. 

1-4 Завуч План  

5 Контроль за дотриманням вимог техніки безпеки під час 

роботи гуртків, проведення позакласних заходів. 

1-4 Завуч Звіт  

6 Проведення інструктажів з охорони праці технічних 

працівників. 

Жовтень 

Травень 

Завгосп Звіт  

7 Посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період. 2 Завгосп Наказ 

 

 

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 

1 Контроль за станом ведення класних журналів. Мета: 

культура оформлення журналу, своєчасність заповнення, 

контроль за дотриманням учителями правил введення 
класних журналів. 

1-4 Завуч Наказ  

2 Фронтальний контроль за підготовкою організації осінніх 

канікул. Мета: перевірити доцільність спланованих на осінні 

канікули заходів, їх відповідність вікові учнів та особли-

востям даного дитячого колективу 

4 Завуч План  

3 Забезпечити систематичний медичний контроль за станом 

здоров'я учнів, своєчасно проводити медичні огляди й 

щеплення згідно з графіком дитячої лікарні 

Протягом 

року 

Медсестра Звіти, 

наказ 

 

4 Оглядовий контроль за проведенням класних годин. Мета: 

ознайомитися із системою проведення класних годин у 

початковій ланці, їх змістом, формою, результативністю 

2 Завуч Засідання 

МО 

 

5 Контроль за відвідуванням, присутністю  учнів  на  перших  і  

останніх уроках. 

Мета: перевірити дисциплінованість та відповідальність учнів 

за виконанням статуту школи 

Протягом 

року 

Завуч Наказ  

6 Здійснення контролю за відпрацюванням робочого часу 
технічним, допоміжним персоналом 

1-4 
 

Завгосп Звіт  

7 Поточний   контроль:   взаємовідвідування уроків учителями. 

Мета:   вивчити   стан   взаємовідвідування   уроків,   

визначити   результативність такої форми контролю 

1-4 Завуч Звіт  

8 Діагностичний контроль: стан адаптації учнів 1, 5-х класів. 

Мета: виявлення дезаптованих дітей, визначення причин 

дезаптації 

1,2 Завуч Наказ  

9 Тематичний   контроль:   наступність у    навчанні,  адаптація  

учнів  5-го класу. 

Мета:    перевірити    рівень    сформованості   ЗУН   шляхом   

контрольних робіт в 5-му класах 

1-4 Завуч Наказ  

VІІ  Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

1 Підготовка школи до осінньо-зимового періоду. 1-4 Завгосп Звіт  

2 Провести збір овочів та фруктів для їдальні.  1-2 Завгосп Звіт  

3 Висадження алеї фруктових дерев учнями 11 класу. 3-4 Завгосп Звіт  

4 Провести прибирання шкільної території 1-4 Завгосп Звіти  

5 Провести утеплення вікон та дверей 1-2 Завгосп Звіт  

ЛИСТОПАД 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Засідання ради школи 

 

4 Голова 

ради  

Протокол  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

2 Охоплення дітей навчанням  До 02.11 Завуч Таблиця  

3 Проведення тематичних батьківських зборів 9, 10, 11- класах з 

питань родинного виховання, профілактики шкідливих 

звичок та правопорушень 

4 Класні 

керівники 

 

Протоколи  

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення 

їхньої кваліфікації, атестація 
1 Участь  вчителів школи у районному   етапі конкурсу   

«Учитель року»  

1-4 Завуч Звіт 

Наказ 

 

2 Відвідування тематичних уроків та позакласних   заходів,   

присвячених Дню української писемності (9 листопада) в 

учителів. Мета: формування в учнів навичок виконання різних 

видів творчих завдань. 

1-2 Завуч Звіт  

3 Провести І етап Міжнародного конкурсу знавців української 

мови ім. П. Яцика та взяти участь у ІІ. 

Листопад  Завуч Наказ  

 Провести І етап Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської молоді ім. Т.Г.Шевченка  

Листопад  Завуч  Наказ   

4   Провести І етап та взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

1-4 Завуч Накази  

5 Взяти участь у районних олімпіадах для початкових класів  листопад Завуч Наказ  

6 Нарада при директорові 

  

4 Директор Протокол 

Наказ 

 

7 Провести в школі тиждень української мови і літератури 

 

Листопад  Завуч Наказ  

8 Провести в школі тиждень математики  

 

Листопад Завуч Наказ  

9 Провести в школі тиждень основ здоров’я  

 

Листопад  Завуч Наказ  

10 Засідання МО класних керівників. 3 Керівник 

МО 

Протокол  

11 Участь у районному конкурсі читців-гумористів «Подільські 

пересмішники» 

Листопад  ПО Звіт   

12  Участь у круглому  столі «Вплив змісту, форм і методів 

роботи на якість навченості учнів при вивчені предметів 

природничо-математичного циклу». 

Листопад  Завуч  Звіт   

13 Участь у дебатах для вчителів іноземної мови «Роль учителя 

у підготовці учнів до успішної здачі ДПА та ЗНО». 

Листопад  Учитель 
англійської 

мови  

Виступ на 

нараді  
 

14 Заходи по вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 

1933 р.р.  

Листопад  Янчук 

В.В. 

Звіт   

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 
 Ціннісне ставлення до себе 

1 Конкурс плакатів та стінгазет: «Антинікотинова,   

антиалкогольна,   антинаркотична    тематики    та   проти 

СНІДу» 

1-4 Завуч Звіт   

2 Участь у районному форумі патріотичних справ  «Ми – 

патріоти   своєї країни» 

Листопад  Завуч   Звіт   

      

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей 

1 Проведення акції «Милосердя»  (надання допомоги дітям-

сиротам та одиноким пристарілим людям ) 

1-4 ПО Звіт  

2 Відвідування на дому учнів з неблагонадійних сімей, та сімей 
учнів, які мають   початковий   рівень   навчальних досягнень, з 

метою вивчення їхніх домашніх умов 

1-4 Класні 
керівники 

класоводи 

Звіт   

3 Участь у засіданні круглого столу на тему «Школа і батьки: 

співпраця як необхідна умова розвитку дитини». 

Листопад  Завуч  

Голова БК 

Звіт   
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 Ціннісне ставлення до  праці 

1 Забезпечити зустріч старшокласників  з працівниками 

районного центру зайнятості  

Листопад  Завуч Звіт  

      

 Ціннісне ставлення до природи 

1 Провести еколого-натуралістичну операцію «Опале листя» 

 

Листопад Шульгань 

І.М. 

Звіт  

      

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

      

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 Засідання ради профілактики. 4 Янчук В.В. Протокол  

2 Проведення свята писемності та рідної мови 07.11 Завуч Наказ   

      

      

      

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1 

 

Проведення профілактичного огляду, спортивного, технічного, 

електричного та протипожежного обладнання.  

4 Заступник з 

АГЧ 

Звіт  

2 

 

Перевірка наявності куточків техніки безпеки у навчальних та 

службових приміщеннях. 

1 Завуч 

Завгосп 

Звіти  

3 Проведення бесід про правила поведінки в громадських місцях, 

протипожежну безпеку. 

1-4 Класні 

керівники  

Звіти  

4 

  
Проведення навчання з техніки безпеки пожежної безпеки із 

зав. кабінетів, майстерень, учителями фізкультури. 

4 Завуч Звіт  

5 Використання учнівських, педагогічних, батьківських зібрань 

для проведення профілактики травматизму під час навчально-

виховного процесу та в побуті 

1-4 Завуч Звіт  

6 Аналіз виконання колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом 

3 Голова 

ПК школи 

Проф-

спілкові 

збори  

 

      

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 
1 Вибірковий контроль за веденням зошитів з російської 

мови та світової літератури. Мета: виконання 

орфографічного режиму, порядок перевірки письмових 

робіт. Визначити якість роботи вчителя із зошитами 

4 Завуч Наказ  

2 Контроль за проведенням батьківських зборів. Мета: 

перевірити тематику батьківських зібрань, актуальність 

питань 

3 Директор Наказ  

3 Класно-узагальнюючий контроль в 11-му класі. Мета: 

з'ясування потенційних можливостей учнів, навчальних 

досягнень, контроль за веденням зошитів та щоденників 

1-4 Директор Наказ   

4 

 

Контроль ведення класних журналів з питань тематичного 

обліку знань 

3 

 

Завуч Наказ  

5 Тематичний  контроль:     «Про  співпрацю   вчителів   

початкових   класів з вихователями ГПД». Мета: співпрацю 

вчителів з вихователем 

4 Завуч Наказ  

6 Контроль за станом наповнення груп у гуртках  школи . 

Мета: перевірити відвідування учнями занять 

3-4 Директор 

 

Наказ 
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

7 Діагностичний контроль: відвідування шкільної бібліотеки 

учнями. Мета: перевірка відвідування шкільної   бібліотеки   

учнями   школи   та аналіз відвідування 

1-4 Завуч Звіт  

8 Поточний контроль: стан ведення зошитів, словників з 

іноземних мов. Мета: визначити якість роботи вчителів з 
робочими зошитами учнів 

1-4 Завуч Наказ   

      

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 
1 Перевірка готовності школи до зими 1 Завгосп Звіт  

2 Провести ремонт шкільних меблів  3 Завгосп Звіт  

    

 

  

ГРУДЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Про рух учнів за І семестр навчального року. 4 Завуч Звіт   

2 Засідання Ради школи 2 Голова Протокол  

3 Охоплення дітей навчанням  

 

До 04.12 Завуч Таблиця   

      

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Оперативно-методична нарада 2 Завуч Звіт  

2 Засідання НМР 3 Завуч Протокол  

3 Засідання творчої  групи 2 Керівник  Протокол  

4 Психолого-педагогічний семінар 2 Завуч Звіт  

5 Засідання голів окружних методичних об'єднань «Звіти про 

роботу в І семестрі» 

4 Завуч Протокол  

6 Участь у конкурсі «Учитель року» Грудень Завуч Звіт  

7 Участь у педагогічні конференції  08.12 Завуч Звіт  

8 Нарада при директорові 

  

1-4 Завуч Протокол   

10 Провести тиждень хімії  11-15.12 Завуч  Наказ   

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 
Ціннісне ставлення до себе 

 Зустріч з представниками підрозділів поліції «Права та 

Закони у твоєму житті». 

Янчук 

В.В. 

Звіт    

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей 

1 Класні батьківські збори (за планом виховної роботи) 3-4 Класні 

керівники 

класоводи 

Прото-

коли 
 

2 Організація новорічних свят. 4 ПО Наказ  

3 Організація роботи під час зимових канікул. 1-4 ПО План 

роботи 
 

 Ціннісне ставлення до  праці 

      

 Ціннісне ставлення до природи 

      

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1 Участь у обласній виставці «Український сувенір» Грудень ПО Звіт  

2 Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція» 

Грудень ПО Звіт  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 Засідання Ради профілактики 3 Янчук В.В. Протокол   

      

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1 Про дотримання вимог техніки безпеки під час проведення 

новорічних свят. 

3 Директор 

 

Наказ  

2 Проведення цільового інструктажу з техніки безпеки та 

протипожежної безпеки у зв'язку з організацією новорічних 

свят та канікул. 

3-4 Завуч Звіт  

3 Контроль за доглядом евакуаційних шляхів 3 Завгосп Звіт  

  

 

    

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 
1 Про відвідування учнями школи. Мета: підведення підсумків 

відвідування учнями занять за І семестр 

4 Завуч Наказ  

2 Проведення контрольних зрізів знань з основ наук (3-11 кл.) за 
І семестр. Мета: з'ясувати рівень навчальних досягнень учнів 

1-4 Завуч Наказ  

3 Тематичний контроль за веденням класних журналів. Мета: 

виконання навчальних планів і програм, об'єктивність 

оцінювання знань учнів, зміст, характер, обсяг домашніх 

завдань 

3-4 Завуч Наказ  

4 Комплексно-узагальнюючий контроль: перевірка виконання 

планів виховної роботи класних керівників за І семестр 

4 Завуч Наказ  

  

 

    

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 
1 Контроль за режимом теплозбереження та освітлення у 

навчальних кабінетах 

2-3 Завгосп Звіт  

2 Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у 

заходах з енергозбереження 

3 Директор 

 

Нарада  

3 Оформити передплату на періодичні видання 1 Дигас Ж.В. Звіт  

4 Провести ремонт меблів у навчальних кабінетах 4 Завгосп Звіт  

  

 

    

 СІЧЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Коригування плану роботи  школи на II семестр 

 

1 Завуч 

Завгосп 

План  

2 Коригування списків про безкоштовне харчування учнів 1 Завгосп Наказ  

Списки 

 

3 Про зміни у педагогічному навантаженні на II семестр 1 Завуч Наказ  

4 Охоплення дітей навчанням  До 04.01 Завуч Таблиця   

  

 

    

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Оперативна методична нарада 2 Завуч Звіт  

2 Науково-практична конференція  2 Завуч Звіт  

3 Круглий стіл  3 Завуч Звіт  

4 Педагогічна рада  2 Завуч Наказ  

5 Засідання атестаційної комісії «Про хід атестації» 18.01 Директор Протокол  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

6 Тиждень географії та краєзнавства  Січень  Завуч Наказ  

7 Коригування та узгодження планів виховної роботи на II 

семестр з класними керівниками 

2 Завуч Плани  

      

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 
 Ціннісне ставлення до себе 

      

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей 

1 Продовжити роботу консулат пункту для батьків «Сімейна 

педагогіка» 

3 Завуч Звіт  

      

 Ціннісне ставлення до  праці 

      

 Ціннісне ставлення до природи 

1 Еколого-натуралістичний  конкурс «Годівничка» 3 

 

Шульгань 

І.М. 

Звіт   

2 Еколого-натуралістичний  конкурс «Ополонка» 

 

4 

 

Шульгань 

І.М. 

Звіт     

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1 Тематична виставка дитячої творчості 3 Класоводи Вироби  

      

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 Заходи до Дня Соборності України  22.01 Янчук В.В. Наказ   

2 Звірка стану правопорушень 2 Завуч Звіт  

3 Рада профілактики  4 Завуч Протокол  

4 Участь у районному святі «Зимуючі птахи»  Січень  Шульгань 
І.М. 

Звіт   

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи  
1 Робота з профілактики інфекційних захворювань, харчових 

отруєнь 

 

3-4 Класні 

керівники, 

класоводи 

Звіти  

2 Випуск санітарного бюлетеня  «Грип має лікувати лікар» 3-4 Медсестра Бюлетень  

3 Провести аналіз травматизму дітей та працівників 3-4 Завуч Наказ   

      

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізуякості навчально-

виховного процесу 
1 Аналіз, погодження та затвердження календарних планів 

на II семестр 

1-2 Завуч Плани  

2 Складання та затвердження графіків контрольних робіт 1 Завуч Графіки  

3 Тематичний  контроль:   роль  домашніх завдань в 

активізації пізнавальної діяльності учнів. Мета: 

визначення обсягу і характеру домашніх завдань, їх 
ролі і значення 

3-4 Завуч Наказ  

4 Комплексно-узагальнюючий       контроль. Мета: 

організація та здійснення тематичного   обліку   

навчальних   досягнень учнів  

4 Завуч Наказ  

5 Фронтальний контроль за станом роботи харчоблоку та 

організації харчування учнів. Мета: перевірити 

організацію харчування дітей пільгових категорій 

3-4 Директор 

 

Звіт  

6 Оглядовий контроль за виконанням планів виховної 

роботи кл. кер. за І семестр. Мета: перевірити відповід-

ність запланованих заходів із проведеними 

1-2 Завуч Наказ  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконан

-ня 

7 Поточний   контроль:   перевірка   щоденників учнів 5 - 11-х 

класів. Мета: виявлення загальних недоліків, виконання 
єдиних вимог, аналіз системи роботи класного керівника 

3-4 Завуч Наказ  

8 Попереджувальний контроль: перевірка дотримання техніки 

безпеки на уроках  Мета: виявити динаміку, накреслити 

шляхи корекції 

4 Завуч Наказ  

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 
1 Про збереження шкільного майна та санітарний стан школи 2 Завгосп Довідка  

2 Аналіз використання енергоносіїв 4 Завгосп Звіт  

3 Аналіз економії бюджету і енергоресурсів  школи  за І 

семестр 

1 Завгосп Звіт 

 

 

4 Перевірка стану приміщення школи та господарських 

будівель 

3 Завгосп Звіт  

5 

 
Підвести підсумки роботи школи зі зміцненням матеріальної 

бази й господарської діяльності за І семестр 

2 Завгосп Звіт  

 ЛЮТИЙ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Про організацію роботи щодо замовлення видачі, обміну 

документів про освіту. 

2-3 Директор 

 

Наказ  

2 Організація роботи консультаційного пункту для батьків 

майбутніх першокласників. 

1 Завуч Графік 
консульта-
цій 

 

3 Провести  День відкритих дверей «Завітайте всі до нас, ми 

чекаємо на вас!» 

4 ПО План 

Звіт 

 

4 Охоплення дітей навчанням  До 02.02 Завуч Таблиця  

      

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Оперативна методична консультація 1 Завуч Звіт  

2 Тиждень  вчителів, що атестуються  4 Завуч Наказ   

3 Інструктивно-методична нарада для вчителів, які 
атестуються  

3 Завуч Звіт  

4 Засідання НМР 4 Завуч Протокол  

5 Психолого-педагогічний   семінар-тренінг  2 Керівник  Звіт  

6 Засідання творчої групи 2 Керівник  Протокол  

7 Консультація для молодих учителів 1-3 Завуч Звіт  

8 Провести тиждень інформатики  Лютий  Завуч  Наказ   

9 Нарада при директорові 3-4 Завуч Наказ  

10 Провести тиждень зарубіжної літератури  Лютий  Завуч  Наказ   

11 Тиждень здорового способу життя «Молодь за здоров’я». Лютий  Завуч  Наказ   

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 
Ціннісне ставлення до себе 

      

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей 

1 Проведення родинних свят в початковій школі.  1-4 Класоводи 

1-4 класу 

Звіти  

2 Відзначення дня Святого Валентина  14.02 ПО Наказ   

3 Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав  

15.02 

 

ПО Наказ  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 Ціннісне ставлення до  праці 

      

 Ціннісне ставлення до природи 

      

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1 Проведення фестивалю вчительської та учнівської 

творчості «Проліски надії-2018» 

Лютий  ПО Наказ  

2 Участь у районному конкурсі читців та солістів вокалістів 

«Зіркова мрія»  

Лютий  ПО  Звіт  

3 Участь у районному учнівському конкурсі – інсценізація   

улюбленого твору Ш.Перо (5 – 8 кл.) Л.Толстого (9 – 11 
кл.) 

Лютий  Фурман Л.В. Звіт   

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 Відзначення дня рідної мови  21.02 Завуч Наказ  

2 Аналіз відвідування учнями школи 1-2 Завуч Звіт  

3 Рада профілактики 4 Завуч Прото-

кол 
 

      

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1 Контроль санітарно-гігієнічного режиму у навчальних 

приміщеннях 

1-4 Завгосп Звіт  

2 Перевірка дотримання правил техніки безпеки у 

майстернях, спортивних залах та кабінетах 

3 Завуч Звіт  

3 Адміністративний контроль. Мета:перевірити стан 

документації з охорони праці і безпеки життєдіяльності в 
кабінетах інформатики та фізики, хімії та біології, та 

спортивному залі, майстерні 

1-4 Завуч Наказ  

      

VІІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу 

якості навчально-виховного процесу 
1 Класно-узагальнюючий контроль. Мета: виявити рівень 

ЗУН учнів 8-го класу та їх потенціал 

2-3 Завуч Наказ  

2 Тематичний контроль:  підготовка до ДПА учнів 4-го, 9-го, 

11-го класів. Мета:   вивчити   систему   роботи   вчителів із 

підготовки до ДПА 

4 Завуч Наказ  

3 Поточний контроль за станом профілактичної та правової 

роботи.  Мета: перевірити форми і методи профілактичної та 
правової роботи 

1-4 Завуч Наказ 

 

 

4 Контроль за присутністю учнів на перших і останніх уроках.  

Мета: перевірити дисциплінованість та відповідальність 

учнів школи з виконання статуту 

1-3 Завуч Звіт  

5 Відвідування тематичних уроків і по-закласних заходів 

учителів-словесників, присвячених Дню рідної мови (21 

лютого) 

3-4 Завуч Наказ  

6 Контроль за виконанням та поверненням вхідного і 

вихідного листування, за веденням алфавітної книги. 

1 Директор 

 

Звіт  

7 Оглядовий контроль: дотримання вимог техніки безпеки під 

час проведення уроків фізичної культури, фізики, 

інформатики, хімії 

1-4 Директор 

 

Наказ   

8 Оглядовий контроль за роботою класних керівників з 

батьками. Мета: перевірити стан роботи з батьками 5 -11-х 

класів, виконання плану роботи з батьками, залучення 

батьків до участі в навчально-виховному процесі 

4 Завуч Звіт  

 

 



30 
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(тиж-
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Відпові- 
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ня 

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 
1 Коригування плану ремонту приміщень школи 4 Завгосп План  

2 Продовжити роботу по залученню додаткових 
позабюджетних коштів для покращення матеріально-

технічної бази школи 

1-4 БК Звіт   

3 Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у 

заходах з енергозбереження 

3 Директор 

 

Нарада  

4 Контроль за режимом теплозбереження та освітлення у 

навчальних кабінетах 

2-3 Завгосп Звіт  

5 Контроль за використанням палива в шкільній котельні 1-4 Завгосп Звіт  

  

 

    

БЕРЕЗЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Підготовка до проведення Дня цивільної оборони.  4 Завуч Звіт  

2 Перевірка стану роботи їдальні та організації гарячого 

харчування учнів. 

2 Директор 

 

Звіт  

3 Засідання Ради школи.  

 

3 Голова Ради 

школи 

Протоко

л 

 

4 Охоплення дітей навчанням  До 04.03 Завуч Таблиця   

5 Складання та затвердження плану роботи на весняні 

канікули та забезпечення його виконання 

3 Заступник з 

НВР 

План  

6 Тематичні батьківські збори  в 4-му, 9-му, 11-му класах. 3 Класні 
керівники 

Протоко
-ли 

 

      

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Оформлення   документів   з   атестації вчителів.  2-3 Завуч Атеста-

ційні 

листи 

 

2 Підсумкове засідання атестаційної комісії «Про підсумки 

атестації» 

2 Директор Наказ  

3 Засідання НМР 2 Завуч Протокол  

4 Оперативно-методична консультація 4 Завуч Звіт  

5 Педагогічна рада 4 Завуч Наказ  

6 Перевірка роботи з повторення вивченого матеріалу та 

підготовці до державної підсумкової атестації, ЗНО. 

4 Завуч Звіт 

Наказ 

 

7 Проведення тижня юного психолога 09-14.03 Завуч Наказ  

8 Фестиваль шкільної медіації  3 Завуч Наказ  

9  Тиждень дитячої та юнацької книги  19-23.03 Бібліотекар Наказ  

10      

 

 

 
 

    

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 
Ціннісне ставлення до себе 

1 Участь у районному конкурсі екологічних агітбригад  Березень  ПО Наказ  

      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей 

1 Підготовка та проведення свята Міжнародного жіночого дня 1 ПО Наказ  
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Ціннісне ставлення до  праці 

      

Ціннісне ставлення до природи 

1 Двомісячник благоустрою  Березень 

–квітень  

 Завгосп  Звіт   

2 Провести екологічну естафету «Червона книга рідного 

краю» 

Березень 

–квітень  

Шульгань І.М.  Звіт   

      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтв 

1 Відзначення Шевченківських днів (відповідно до планів 

виховної роботи). 

1-2 Завуч Наказ  

2 Участь у районному конкурсі вчительської та учнівської 
творчості «Проліски надії-2018» 

Березень  ПО Наказ   

      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

      

      

V  Охорона життя і здоров'я дітей, заходи  безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1  Проведення відповідного інструктажу учнів з ТБ та правил 

поведінки під час канікул 

3 Завуч Звіти  

2 Робота класних керівників з попередження дитячого 

травматизму, профілактики правопорушень, злочинності, 

наркоманії 

4 Завуч Звіти  

      

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 
1 Оглядовий контроль за проведенням виховних заходів під час 

весняних канікул. Мета: перевірити роботу гуртків у 

канікулярний час. 

4 ПО Звіт  

2 Контроль за веденням медичних документів юнаків 

призовного віку 

2-3 Завуч Звіт  

3 Комплексно-узагальнюючий контроль: робота класних 

керівників з невстигаючими учнями, з учнями, схильними до 

правопорушень, з дітьми пільгового контингенту. Мета: 

запобігти скоєнню правопорушень, забезпечити надання 

допомоги дітям і сім'ям, що її потребують. 

1-4 Завуч Наказ  

4 Контроль за веденням класних журналів обліку роботи з 

учнями з дотримання ТБ та запобігання нещасним випадкам. 

Мета: перевірити тематику бесід з учнями з правил ТБ 

4 Директор 

 

Наказ  

5 Оглядовий контроль за веденням щоденників учнів. 

Мета: перевірити ведення щоденників і контроль за ними 

1-4 Завуч Звіт  

6 Поточний контроль: перевірка класних журналів. 

Мета: вивчення стану виконання програм, об'єктивність  

виставлення оцінок 

1-4 Завуч Наказ  

      

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 
1 Обрізка фруктових дерев  1-2 Завгосп   

2 Прибирання шкільної території 2-3 Завгосп Звіт  

3 Перевірка збереження шкільного майна та визначення 

класів і кабінетів, що збереглися без ремонту на кінець 

навчального року 

4 Директор 

 

Звіт  

4 Облаштування клумб 4 Шульгань І.М. Звіт   
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 КВІТЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 

1 Засідання  Піклувальної ради. 1 Голова  Протокол  

2 Про організацію та порядок проведення незалежного зовнішнього 

тестування. 

1-4 Завуч Наказ  

3 Підготувати необхідні документи щодо проведення незалежного 

зовнішнього оцінювання. 

1-4 Завуч Звіт  

 

 

4 Охоплення дітей навчанням  До 03.04 Завуч Таблиця   

  

 

    

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Психолого-педагогічний семінар 4 Завуч Звіт  

2 Засідання творчої   групи. 1-3 Керівник  Протокол  

3 Консультація для молодих учителів 2 Завуч Звіт  

4 Тиждень біології   Завуч Наказ   

5 Нарада при директорові  Завуч Наказ  

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 
Ціннісне ставлення до себе 

1 Проведення всесвітнього дня здоров’я  07.04 Завуч Наказ  

2 Провести методичний вернісаж «Країна юних майстрів» Квітень  ПО Звіт   

3 Участь у районному фестивалі –конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я» 

Квітень  ПО Наказ   

4 Участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри  «Сокіл» («Джура») 

Квітень  Завуч  Наказ   

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей 

      

Ціннісне ставлення до  праці 

      

Ціннісне ставлення до природи 

1 Урок – реквієм « Трагічні дзвони Чорнобиля» 26.04. Завуч Звіт  

2 Тиждень пам’яті (до річниці Чорнобильської катастрофи)  4 Завуч Звіт  

      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1 Великодня композиція до Великоднього свята  ПО   

      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 Аналіз відвідування учнями школи. 3 Завуч Звіт  

2 Засідання Ради профілактики 4 Голова  Протокол  

3 Звірка стану правопорушень 2 Завуч Звіт  

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1 Контроль за виконанням правил техніки безпеки в кабінетах 

фізики - інформатики, хімії-біології, , обслуговуючої праці та 

майстернях, спортивних залах (уроки, позакласні заходи) 

1-4 Завуч 
Завгосп 

Звіти  

2 Тренувальне заняття. Практичний вихід учнів із будівлі школи 

згідно з планом евакуації. Мета: перевірити дії ДПД, працівників 

школи та учнів в разі виникнення пожежі 

1 Завуч 

Завгосп 

Звіти  

3 Контроль за веденням журналу інструктажів із безпеки 

життєдіяльності 

4 Директор Звіт  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 
1 Проведення контрольних зрізів знань з базових наук (3-11 

кл.) за II семестр. Мета: з'ясувати рівень навчальних до-

сягнень учнів 

2-4 Завуч Наказ  

2 Тематичний контроль. Перевірка наявності матеріалів 

«Готуємось до ДПА» 

4 Завуч Звіт  

3 Оглядовий контроль за роботою класних керівників з 

виховання відповідального ставлення до навчання. Мета: 

перевірити підготовку учнів до державної підсумкової 

атестації та роль у ній класних керівників 

1-4 Завуч Наказ   

4 Поточний контроль за веденням робочих зошитів із 

української мови та літератури. Мета: дотримання єдиних 

вимог до письмового мовлення; визначення якості роботи 

вчителя із зошитами 

1-4 Завуч Наказ  

5 Тематичний контроль за роботою з розвитку учнівського 
самоврядування. Мета: ознайомитися з різноманітними 

формами організації учнівського самоврядування в 

дитячих колективах 

1-4 Директор 
 

Звіт  

  

 

    

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 
1 Підготовка до проведення поточного ремонту. Стан 

класних приміщень, матеріально-технічної бази й 

енергетичного обладнання школи. 

4 Завгосп Звіт  

2 Підготувати проект проведення ремонтних робіт по школі. 4 Завгосп Проект  

3 Розпочати зовнішні роботи по ремонту школи 3-4 Завгосп Звіт  

4  Висадити на шкільних ділянках овочі для столової 3-4 Вчитель 

біології  

Звіт  

5 Упорядкувати клумб на території школи 3-4 Вчителі  Клумби  

  

 

    

ТРАВЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
1 Підготовка документів про звільнення 

учнів від державної підсумкової атестації. Оформлення 

тематичних папок з державної підсумкової атестації 

1-4 Завуч Наказ  

2 Забезпечення проведення навчально-польових зборів з 

предмета «Захист Вітчизни» 

2-3 Директор Наказ 

 

 

3 Складання навчального плану 3 Завуч План  

4 Складання та затвердження розкладу 

державної підсумкової атестації, проведення консультацій 

1 Завуч Розклад 

 

 

5 Про рух учнів за II семестр, навчальний рік 4 Завуч Звіт  

6 Про надання чергових відпусток педагогічним працівникам 

та технічному персоналу 

2 Директор 

  

Наказ  

7 Планування роботи на наступний рік 1 Директор Наказ  

8 Засідання Піклувальної ради 3 Голова  Протокол  

9 Засідання ради школи 3 Голова ради  Протокол  

10 Охоплення дітей навчанням  До 03.05 Завуч Таблиця  

11 Класні батьківські збори «Аналіз успішності учнів у II 

семестрі». Підготовка до державної підсумкової атестації 

3-4 Класні 

керівники 

класоводи 

Прото-

коли 
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Засідання науково-методичної ради 2 Завуч Протокол  

2 Звіт роботи шкільного методичного кабінету (аналіз 

виконання наказу «Про структуру та організацію 

методичної роботи школи на 2018 – 2019 н.р.») 

4 Завуч Наказ  

3 Педагогічна рада 2 Завуч Наказ   

4 Тиждень молодого вчителя  Травень  

 

Завуч  Наказ   

ІV Система виховної роботи та патріотичного виховання 
 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей. 

1 Проведення родинного свята «Моя родина краплина 

України» 

1-4 Завуч Звіт  

2 Відзначення дня матері 1 – 2  ПО Наказ  

3 Свято букваря  

 

2 Класовод 1 

класу  

Звіт  

4 Відзначення дня сім’ї  2 – 3  ПО Звіт   

      

Ціннісне ставлення до  праці 

1 Проведення заходів з святкування свята весни і праці 1 ПО Звіт  

  

 

    

 Ціннісне ставлення до природи 

1 Залучення школярів до акції « Майбутнє лісу в твоїх руках» 1 Вчитель 
біології  

Звіт  

2 Проведення еколого-натуралістичного конкурсу «Джерело» 1-4 Вчитель 

біології  

Наказ  

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1 Презентація проекту « Моя родина-краплина України» Травень  Заступник з 

НВР 

Презентац

ії 

 

2 Відзначення свят християнського  календаря  Травень  Класні 

керівники, 

класоводи 

Звіт  

3 Свято «Останнього дзвоника» 4 Педагог-

організатор 

Наказ 

 

 

   

 

   

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

1 Уроки мужності до 74-річчя Великої Перемоги 1-2 Класні 

керівники 

класоводи 

Звіт  

2 Святкування Дня Перемоги 2 Педагог-

організатор 

Наказ 

 

 

3 Провести безстрокові акції «Ми разом», «З вірою в серці», 

«В родинному колі». 

1-4 Педагог-

організатор 

Звіти  

4 Засідання ради профілактики 3 Янчук В.В. Протокол  

5 Проведення заходів по відзначенню Дня пам’яті та 
примирення, річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні  

Квітень 
–травень  

ПО  Звіт   

6 Участь у районному зборі учнівського самоврядування 

«Діємо разом» 

1-4  ПО Звіт   
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

V Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1 Інструктаж про охорону життя і здоров'я учнів під час літньої 

оздоровчої кампанії 

4 Завуч Наказ 

Звіт 

 

2 Інструктаж з педагогічними працівниками про охорону життя і 

здоров'я учнів під час літніх канікул та під час проведення 

навчальних екскурсій, літньої науково-дослідницької практики 

4 Завуч Звіт  

3 Інструктаж працівників школи  про безпеку праці при 

проведенні ремонтних робіт 

3 Завгосп Звіт  

4 Підсумки роботи з питань охорони праці й безпеки 

життєдіяльності за 2017 - 2018 н.р. 

4 Завуч Наказ  

  

 

    

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 
1 Контроль за повторенням програмового матеріалу з усіх 

навчальних предметів та підготовкою до державної атестації 

1-3 Завуч Звіт 

Наказ 

 

2 Про створення комісії для проведення державної 

підсумкової атестації 4-му, 9-му, 11-у класах 

1-2 Завуч Наказ  

3 Про   підсумки   проведення   військово-польових   зборів   з   

предмета   «Захист Вітчизни» 

4 Директор 

 

Наказ  

4 Про порядок закінчення 2017 - 2018 н.р. та підготовку до 

проведення державної підсумкової атестації 

2 Директор 

 

Наказ  

5 Про результати конкурсу «Живи, книго!» 1 Завуч Наказ  

6 Фронтальний контроль за виконанням навчальних 

програм. Мета: перевірка виконання навчальних програм 

учителями-предметниками 

2-4 Завуч Наказ  

7 Фронтальний контроль за підведенням підсумків роботи 

за навчальний рік. Мета:   перевірити   аналітичні   вміння 

класних   керівників,   підвести підсумки проведеної 
роботи, визначити її результативність і завдання на 

новий навчальний рік 

3-4 Завуч Нарада 

при 

заступни
кові 

 

8 

 
Фронтальний контроль за відвідуваннями учнями занять. 

Мета: підведення підсумків відвідування учнями занять 

за навчальний рік 

1-4 Завуч Наказ  

9 Оглядовий контроль за організацією літнього 

оздоровлення учнів. Мета: першочергове оздоровлення 

дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою, дітей із 

малозабезпечених сімей, дітей із багатодітних сімей 

Травень 

Червень 

Завуч Довідка 

 

 

10 Про підсумки виховної роботи за рік 4 Завуч Наказ  

11 Про підсумки ДПА учнів 4-му класі 4 Завуч Наказ  

 

 

     

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

1 Продовжити роботу по залученню додаткових позабюджетних 

коштів для покращення матеріально-технічної бази школи. 

 

1-4 Батьківсь-

кий 

комітет 

Звіт   

2 Провести місячник по благоустрою території школи 1-4 Заступник з 
АГЧ 

Звіт  

3 Підготовка до проведення  поточного ремонту 1-4 Заступник з 

АГЧ 

Звіт  

4 Продовжити роботу з облаштування центрального входу 

 

1-4 Заступник з 

АГЧ 

Звіт  
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№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

ЧЕРВЕНЬ 

  ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 
      

1 Про організацію набору дітей у перший  клас 1 Завуч Наказ  

2 Оформлення і видача документів 3-4 Класні 
керівники 9 

та 11 класів 

Книга 
обліку 

 

3 Проведення державної підсумкової атестації 1-2 Завуч Протокли  

4 Підготовка звітів про роботу усіх служб та підрозділів школи 1 Завуч Звіт  

5 Звіт директора про роботу за рік (конференція) 3 Завуч Протокол  

6 Охоплення дітей навчанням  До 03.06 Завуч Таблиця   

7 Проведення прийому та зарахування учнів до 10-класу 1-4 Завуч Наказ   

8 Про організацію і проведення випускного вечора. 1-2 Завуч Наказ 

 

 

      

ІІІ Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, 

атестація 
1 Спільне засідання педагогічної ради і ради школи 

 

3-4 Директор 

Голова ради  

Наказ  

2 Форум початкової освіти «від перших уроків до перших 

успіхів» 

    

ІV Система виховної роботи та  національно-патріотичного виховання 
 Ціннісне ставлення до себе 

1 Проведення дитячого фестивалю  « Країна веселкова» до 

Міжнародного дня захисту дітей 

1 ПО Наказ   

  

 
    

VІ Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-

профілактичні та оздоровчі заходи 
1 Перевірка готовності шкільних приміщень до державної 

підсумкової атестації. Проведення та наявності ТЗН для ДПА  

До 01.06 Директор 

 

Звіт  

2 Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при 
проведенні державної підсумкової атестації 

1-4 Завуч Звіт  

3 Інструктаж про охорону життя і здоров'я учнів під час 

проведення випускного вечора 

4 Завуч Звіт  

      

VІ Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-

виховного процесу 
1 Моніторинг виконання управлінських рішень 3-4 Директор Наказ  

2 Про аналіз навчально-виховної роботи 

педагогічного колективу за рік 

3 Завуч Наказ  

3 Підсумки  державної  підсумкової атестації 3 Завуч Наказ  

4 Виконання навчальних планів та програм 1 Завуч Наказ  

5 Контроль за правильністю заповнення додатків до 

документів про освіту 

2-4 Директор 

 

Акт  

6 Аналіз науково-методичної роботи за   2018 - 2019 н.р. 2 Завуч Наказ  

VІІ Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

1 Ремонт  приміщення  школи,  класних кімнат 

 

3-4 Завгосп Звіт  

Акти 

 

2 Підготовка до нового навчального року приміщень школи та 

спортивного майданчика 

4 Завгосп Звіт 

Акти 

 

  

 

    

 


