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1. Вступ 

Річний план складений на діагностичній основі з урахуванням 

особливостей учнівського контингенту, творчого потенціалу вчительського 

колективу.  

Діяльність школи у 2018 - 2019 навчальному році здійснювалась 

керуючись: 

- положеннями Конституції України,   

- Закону України «Про освіту»,  

- Закону України «Про загальну середню освіту», 

- Закону України «Про охорону дитинства», 

- Національної доктрини розвитку освіти, 

- Національної стратегії розвитку освіти, 

- Державного стандарту початкової освіти, 

- Державного стандарту базової та повної загальної освіти, 

- Конвенції про права дитини 

- Концепції національного виховання 

- Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

- постанов Кабінету Міністрів України, 

- Статуту закладу освіти та інших законодавчих актів. 

 Головними завданнями навчального закладу є: 

 виховання громадянина України; 

 забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту; 

 формування і розвиток соціальне зрілої, творчої особистості з усвідомле-

ною 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, сві-

домого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності; 

 створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні держав-

ного стандарту; 

 формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, на-

укового світогляду,  

 потреби і вміння самовдосконалюватися; 

 становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, за-

гальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної 
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компетентностей; 

 забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчаль-

но-виховного процесу; 

 створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних 

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 тех-

нологій, 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.  

1.1. Стан та розвиток шкільної мережі та учнівський 

контингент 

У 2018-2019 навчальному році в школі навчалося 114 учнів. 

Початкова школа (1-4 класи) – 38 учнів 

Середня школа (5-9 класи) – 59 учнів 

Старша школа (10-11 класи) – 17 учнів 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 14 9 7 21 6 12 11 9 12 5 

 

Мова навчання – українська. 

Середня наповнюваність класів – 10 учнів. 

Функціонувала 1 група подовженого дня та 1 група підготовки дошкільнят. 

 

1.2. Організація освітнього процесу 

У 2018-2019н.р. навчальний заклад працював за таким графіком роботи: 

початок занять – 9.00, закінчення 7 уроку – 15.35. 

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість 

уроку була: 

 В 1 класі – 35 хв. 

 В 2-4 класах – 40 хв. 

 В 5-11 класах – 45 хвилин. 
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Перерви тривалістю 10 та 20 хвилин. Для забезпечення належної 

організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви тривалістю  по 

20 хвилин. 

Робочі навчальні плани закладу відповідали Типовим навчальним планам. 

 Сумарна кількість годин усіх складових відповідного  Типового  навчального 

плану  - 302 год. 

Сумарна кількість годин відповідно варіативної та інваріантної складової 

робочого навчального плану 302 

 

Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням та до профільною 

підготовкою 

 

    Згідно закону України «Про освіту» навчання учнів у 10,11 икласах 

спрямовувалось на профілізацію. За рахунок варіативної частини навчального 

плану в 8-9 класах впроваджувались спецкурси та курси за вибором. 

                            

Охоплення учнів позашкільною освітою 

 

У 2018 – 2019 навчальному році у школі працювали такі гуртки:  

 

Гуртки Керівник гуртка Кількість учнів 

Оригамі Харжевська Т.М. 16 

«Легка атлетика» (спортивний )  Олексієнко Л.П. 48 

«Я знаю закон»  Янчук В. В.  16 

«Зроблено своїми руками» Нагорна Г.В. 18 

«Умілі рученята»  Мельничук Т.В. 14 

«Драматичний гурток» Фурман Л.В. 19 

 

1.3. Кадрове забезпечення 
Кадрове забезпечення школи здійснено у повній відповідності з 

навчальним робочим планом школи, спеціалізацією та п'ятиденним режимом 

роботи. Освітній процес забезпечують 19 педагогічних працівників. 

Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. Школа 

укомплектована педкадрами на 100 %. 

 

Освітній рівень педагогічних працівників 
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№ Освітній 

рівень 

Кількість Якісний 

показник 
1.  Вища освіта 17 90% 

2. Середня 

спеціальна 

освіта 

2 10% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.4. Результати навчальних досягнень учнів 
Результативність освітнього  процесу – головний показник роботи школи.   

За підсумками року в школі з 114 учнів 4 учні (Баранчук Дарина – 5кл, Маринич 

Аделіна – 5 кл., Мельничук Олеся – 10кл., Пилипчук Любов – 10кл.) навчалися 

та закінчили навчальний рік на високий рівень,  32 учні (28%)  показали високий  

та достатній рівень навчальних досягнень.  

Протягом року учні школи неодноразово брали участь у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах І, ІІ етапів, обласних конкурсах та змаганнях. 

Зокрема,  учениця 10 класу Мельничук Олеся зайняла ІІІ місце у 

Всеукраїнському обласному конкурсі «Об’єднаймося ж брати мої», Діякончук 

Діана, учениця 11 класу зайняла ІІІ місце в районному етапі обласного конкурсу 

4

9

5

2

Кваліфікаційний рівень педпрацівників

Вища

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст
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з  української мови та літератури імені Петра Яцика, Баранчук Дарина учениця 5 

класу – 2 місце; Юхименко Аліна учениця 7 класу – 3 місце у цьому ж конкурсі. 

  Мельничук Олеся – учениця 10 класу зайняла ІІІ  місце в районному етапі 

Всеукраїнського конкурсу з української мови та літератури імені Тараса 

Шевченка. 

   Мельник Ольга учениця 10 класу зайняла ІІІ місце в І етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії України. 

   Учні школи були відзначені за участь у районному  учнівському конкурсі на 

кращу інсценізацію улюбленого твору Шарля Перо та Льва Толстого. 

   Команда учнів зайняли І місце в районному етапі Всеукраїнського 

фестивалю Дружин юних пожежників «Шкільна ліга безпеки» та були 

учасниками  фестивалю у місті Козятин. 

Учні стали призерами районного етапу обласного конкурсу солістів-

вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2019» 

Значні досягнення мають школярі у спортивних змаганнях, зокрема: команда 

учнів школи зайняла ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського фестивалю – 

конкурсі «Молодь обирає здоров’я»; ІІ місце в районному етапі спортивних 

змагань «Нащадки козацької слави»; ІІІ місце в районному етапі спортивних 

змагань «Олімпійське лелеченя» тощо. 

 

Рівень навчальних досягнень учнів 4 класу 

 

 
Рівень навчальних досягнень учнів 5 класу 

0%

86%

14%

0%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень
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Рівень навчальних досягнень учнів 6 класу 

 

 
 

 

Рівень навчальних досягнень учнів 7 класу 

 

10%

33%

28.50%

28.50%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень

33%

50%

0% 17%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень
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Рівень навчальних досягнень учнів 8 класу 

 

 
 

Рівень навчальних досягнень учнів 9 класу 

 

0%

25%

67%

8%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень

0%

18%

82%

0%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень
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Рівень навчальних досягнень учнів 10 класу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

11%

78%

0%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень

17%

33%

50%

0%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень
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Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу 

 

 

1.5. Результати ДПА та ЗНО 

 

 

Результати ЗНО у 11 класі 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я Українська мова Історія Укаїни Географія  

Н
аб

р
ан

о
 б

ал
ів

 

О
ц

ін
к
а 

за
 Д

П
А

 

О
ц

ін
к
а 

 з
а 

р
ік

 

Н
аб

р
ан

о
 б

ал
ів

 

О
ц

ін
к
а 

за
  

Д
П

А
 

О
ц

ін
к
а 

 з
а 

р
ік

 

Н
аб

р
ан

о
 б

ал
ів

 

О
ц

ін
к
а 

за
 Д

П
А

 

О
ц

ін
к
а 

 з
а 

р
ік

 

1 Васюрина Максим 19 4 5 19 7 5 43 6  

2 Власюк Олена 24 5 6 26 9 6 37 6  

3 Діякончук Діана 42 8 9 22 8 9 68 10  

4 Ізосімов Валентин 11 3 4 6 3 4 25 4  

5 Тимощук Галина 23 5 5 24 8 5 28 4  

 

 

Результати ДПА у 9 класі 

№ Прізвище та ім’я Українська мова Математика  Правознавство  

0%

20%

40%

0%

Якісний показник

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень



12 

 

з/п 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 

 Д
П

А
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 р

ік
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 

 Д
П

А
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 р

ік
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
  

Д
П

А
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 р

ік
  

1 Вітюк Ярослав 3 3 3 4 4 4 

2 Круторог Вадим 7 5 5 7 5 7 

3 Поліщук Андрій 7 6 7 6 6 6 

4 Соколенко Іван 5 4 5 4 5 5 

5 Тимощук Ілона 4 5 6 5 7 6 

6 Турбаніст Юлія 10 9 9 8 9 7 

7 Турлевська Марина 10 8 6 5 7 6 

8 Шелест Юлія 11 9 9 8 8 8 

 

Результати ДПА у 4 класі 

№ 

з/п 
Прізвище та ім’я Українська мова Математика  

О
ц

ін
к

а
 з

а
 

 Д
П

А
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 р

ік
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 

 Д
П

А
 

О
ц

ін
к

а
 з

а
 р

ік
 

1 Глущук Борис 8 9 9 10 

2 Глущук Денис 9 8 10 10 

3 Журавльова Ірина 4 7 5 5 

4 Закревська Катерина 11 9 10 10 

5 Зублевич Вікторія 10 9 11 9 

6 Поліщук Віктор 9 8 7 7 

7 Шелест Олександра 10 9 7 8 

 

1.6. Атестація педагогічних працівників 

 

У 2018-2019 навчальному році по Степанківському освітньому окрузі 

атестувалося 4 учителі: 2 – у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ст. (Суботіна Г.О., 

Гуменюк Т.А., Фурман Л.В., Харжевська Т.М.),  1 - у Мончинській ЗОШ І ст.. 

(Пашковська І.В.), 2 – Станилівській ЗОШ І-ІІ ст.. (Кузьменко В.Т., Ординський 

В.П.), 2 – Булаївської ЗОШ І-ІІст. (Мельничук Л.А., Власюк Л.Б.). 

   Проводились відвідування уроків, виховних та позакласних  заходів, ведення 

вчителями документації,самоосвітня діяльність вчителів, що атестуються 
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   За рішенням окружної атестаційної комісії  та районної атестаційної комісії 

було встановлено, що всі вчителі відповідають займаним посадам. 

 

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.  

 

       Частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом 

 

Кількість педагогічних працівників, які здійснюють викладання навчальних 

предметів, за фахом - 19 

Чисельність педагогічних працівників – 19 

 

1.7. Виховна робота в школі 

 
Виховна робота в школі організована відповідно до Закону України “Про 

загальну середню освіту”, наказу МОН  України від 31.10.2011 № 1243 «Про 

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  

навчальних закладів України» згідно напрямків: 

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

виявляється  у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та 

культурі міжетнічних відносин; 

 Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності 

особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, 

справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, 

терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, 

обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, 

тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити 

пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості; 

 Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного 

виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій 

природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої 

причетності до збереження природних багатств, відповідальності за 

них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; 

поводитися компетентно, екологічно безпечно; критичній оцінці 

споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до 

порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні 

протистояти проявам такого ставлення доступними способами; 

активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні 
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природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному 

екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і 

сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою 

умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, 

екологічних і соціальних чинників розвитку. 

 Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі 

естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, 

широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з 

мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє 

системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає 

художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до 

мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій 

сфері. 

 Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту 

виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння 

особистої значущості праці як джерела саморозвитку і 

самовдосконалення. 

 Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої 

особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-

душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у 

дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. 

 Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" — це вміння особистості 

оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових 

здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, 

функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після 

фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні 

навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про 

безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, 

активно відпочивати. 

 Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість 

у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього 

світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих 

перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу 

особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і 

негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної Я-концепції, 

готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної 

самокритичності. 

 Ціннісне ставлення до свого соціального "Я" виявляється у таких 

ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов 

життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в 

соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та 

однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і 

шляхетному ставленні до інших людей; позиції активного суб’єкта 
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громадянського суспільства, який може і має впливати на долю 

країни. 

 

Протягом 2018 – 2019 н.р. в школі  було проведено наступні виховні та 

позакласні заходи: Всеукраїнський профілактичний захід «Урок», Благодійна 

акція «П’ять картоплин», районний конкурс-ярмарка «З Україною в серці», 

Операція «Джерело», Екскурсійна поїздка до Карпат, Заходи з вшанування 

жертв і постраждалих від голодоморів,  Заходи з вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, Вшанування Героїв Небесної Сотні, Фестиваль 

учнівської та учительської творчості Проліски надії 2018, Проведення заходів до 

Дня Європи та ін. 

 

1.8. Методична робота 

 

   Методична робота школи узгоджується із методичною роботою РМК та 

планами роботи шкільних методичних комісій . 

      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.  
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Методична робота школи побудована на діагностичній основі. ЇЇ проведення дає 

можливість цілеспрямовано й послідовно організувати методичну роботу в 

школі, допомагає подолати такі недоліки, як недостатність елементів кращого 

педагогічного досвіду, взаємодопомоги. 

   Педколектив працює згідно перспективного та річного планів над проблемою: 

«Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах 

компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи». 

       До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які 

мають педагогічні звання, вищу та першу  кваліфікаційні категорії. Вони є 

керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп. За їх активної 

участі проходять предметні тижні, декадники, методичні засідання, тощо.    

        Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, 

засіданнях творчих груп. 

 

1.9.Зміцнення матеріально-технічної бази 
Приміщення школи введено в експлуатацію у 1958 р.  

У грудні 2018 року газова котельня школи переобладнена та встановлено 2 

нових твердопаливних котли КС-Т-100. 

Школа отримала перемогу у 16 обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад, з проектом під назвою «Енергоефективність та 

енергозбереження – справа кожного, користь для всіх», це проект на заміну 

частини вікон на енергозберігаючі.   

Бюджет проекту становить 200 тис. грн., з них : 

 - 60 тис. грн. (27.2 %) –  ТОВ «Сігнет-Центр»,  

- 55 тис. грн.(25 %)  – кошти бюджету Черемошненської сільської ради,  

- 15 тис.грн. ( 6,8%) - районна рада   

- біля 70 тис.грн (41%) – обласний бюджет. 

Цьогоріч для 1 класу надано одномісні столи, стільці, стелаж за Новою 

українською школою. Для потреб 1 класу надано ноутбук, принтер, ламінатор. 

Учні першого класу отримали  дидактичний матеріал,  конструктори Лего. 
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Електрообладнання школи потребує постійної уваги та періодичної заміни. 

Комп’ютерний клас школи обладнаний машинами, частина яких застаріли,  2 

принтери потребують ремонту.   

Протягом року за благодійні кошти батьків, вчителів та працівників школи 

була придбана бензопила, морозильна камера, електрична м’ясорубка. 

Батьківським комітетом школи надано спонсорську допомогу  і придбано 

облицювальну плитку для внутрішніх вбиралень. 

Крім позитивних результатів діяльності педагогічного колективу за 

минулий рік, слід указати на низку недоліків у роботі та нереалізованих пер-

спектив із деяких питань: 

     Неякісна підготовка окремих вчителів до уроків; 

     пасивність  щодо участі у конкурсі «Учитель року»,  ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад; 

      низькі показники успішності учнів з історії, географії, фізики, 

математики, англійської мови; 

 непослідовність профорієнтаційної роботи учнями та батьками, що 

виявляється в невмотивованому виборі предметів на ЗНО; 

Особливу увагу слід звернути на підготовку учнів до ЗНО, упровадження 

інноваційних форм проведення занять із підготовки до ЗНО, використання 

нетрадиційних форм роботи з учнями. 

Актуальною є проблема зі створенням та відновленням кабінетів. Матеріальна 

база бальшості із них потребує поповнення й осучаснення. 

Серед першочергових завдань школи — створення системи освіти нового 

типу, пошук варіантів школи майбутнього, оновлення та поповнення 

матеріально-технічної й дидактичної бази інформаційно-методичного центру 

школи. 

Проаналізовано позитивні аспекти життєдіяльності педагогічного колективу 

та його недоліки. Річний план роботи на 2019-2020 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. 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0. План роботи школи 
№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма  

узагаль- 

нення 

Відмітк

а  

про  

викона

н-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-го, 5-го, 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 2018 - 2019 

н.р., затвердження плану роботи школи на 2019-2020 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 03.09 Завуч Графік  

14 Складання графіку чергування класів по школі 03.09 Завуч Графік  

15 Підготовка документації з внутрішньо-шкільного 

контролю 

02.09 Завуч Журнали  

16 Складання відомостей про учнів, що потребують 

особливого контролю з боку педагогічного колективу, та 

залучення 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 06.09. Завуч Списки Звіт   

20 Тематичні батьківські збори До 16.09 Завуч Протоколи  

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

атестація 
1 Інструктивно-методична нарада з керівниками методичних 4 Завуч Протокол  
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об'єднань  

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 04.09 Завуч Звіт  

ІV Система виховної роботи та національно-патріотичного виховання 

1 Підготовка до свята знань 4 Заріцька К.М. 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 

 

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 13.09 Завгосп Звіт  

8 Привести в необхідну відповідність документацію з 

охорони праці і безпеки життєдіяльності в кабінетах 

До 13.09 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 04.09 Завуч 

 

Наказ  

2 Про   ведення,   зберігання   трудових книжок, особових справ До 03.09 Завуч Звіт  
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учнів та педагогічних працівників  

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 Заступник Довідка  

2 Забезпечити дотримання техніки безпеки в кабінетах, 

майстернях, спортивному залі,  на спортивному майданчику 

Протяго

м року 

Заступник  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 2019 – 2020 н.р. 

05.09 Директор 
 

Наказ  

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

3 Про структуру науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами  у 2019 - 2020н.р. 

06.09 Заступник Наказ  

4 Про розподіл обов'язків з питань охорони праці та 

пожежної безпеки 

1 Директор 

 

Наказ  

5 Про вивчення стану викладання предметів  05.09 Заступник Наказ  

6 Робота класних керівників з особовими справами згідно зі 

списками класів, перевірка наявності медичних карток, 

формування спеціальних медичних груп з фізичного 

виховання 

1 Заступник Особові 

справи 

 

7 Інструктивна нарада з питань планування, оформлення 

класних журналів, ознайомлення з інструктивними 

документами 

1 Заступник Звіт  

8 Статистичні звіти 1-3 Заступник Звіти  

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

10 Перевірка та погодження календарних планів, планів 

виховної роботи 

2 Заступник Наказ  

 Формування ГПД 1 Заступник Наказ  

11 Складання графіку контрольних робіт 1 Заступник Графік  

12 Забезпечити   поурочне   навантаження   учнів   відповідно   

до   санітарно-гігієнічних вимог 

05.09 Заступник Розклад  

13 Засідання ради школи  3 Голова ради 

школи 

Протокол  

14 Про проведення тарифікації 1 Заступник 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 організований початок навчального року До 05.09 Директор Наказ  

18 Про режим роботи школи До 05.09 Директор Наказ  

19 Про організацію методичної роботи класних керівників До 06.09 Заступник Наказ  

20 День партизанської слави  Вересен

ь  

Янчук В.В. Звіт  

21 Туристичний похід до Дня здоров’я. 06.09. Заступник   

22 Всеукраїнський день бібліотеки  30.09 Переклад 

Л.А. 

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 Заступник Звіт  

2 Професійне діагностування вчителів, як фактор наукової 

організації підвищення їх кваліфікації. 

1 Заступник Звіт  
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3 Складання списку вчителів Степанківського освітнього 

округу, що підлягають атестації у 2019-2020 н.р. 

Формування складу атестаційної комісії 

До 09.10 Заступник Наказ  

4 Засідання методичних об'єднань 

 

До 07.09 Керівники 

МО 

Протоколи  

5 Проведення співбесіди з учителями з питань самоосвіти 2 Заступник Звіт  

6 Нарада при директорові 3 Директор Протокол  

7 Скласти план роботи атестаційної комісії Степанківського 

освітнього округу 

4 Заступник План  

8 Затвердження плану роботи творчої групи. 3 Директор План  

9 Організувати курсове підвищення кваліфікації вчителів 

згідно з графіком. 

Протяго

м року 

Заступник Наказ  

10 Взяти участь у проведенні Олімпійського тижня Вересен

ь  

Завуч Наказ  

11 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 16.09 -
18.10 

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 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. Вересен

ь  

Завуч  Звіт   

Ціннісне ставлення до  праці 

1 Участь школярів в учнівському проекті « Моя майбутня 

професія» 

Протяго

м року 

Завуч Звіт  

2 Участь школярів в учнівській презентації  « Я обираю своє 

майбутнє» 

Протяго

м 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 

 

Протяго

м року 

ПО План, 

звіт 

 

6 Організувати чергування учнів в кабінетах, класних 

кімнатах, шкільній їдальні під час перерв та після уроків 

Протяго

м 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 Протяго Вчитель Звіт   
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учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна». м року біології  

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

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 

Протяго
м 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 вог-
негасниками 

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  Протяго

м 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  

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  
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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 особо-

вих 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 Протокол  

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 Протокол  

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 Протокол  

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» 

Протяго
м 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 
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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  

2 Оформлення документів за підсумками медичного огляду 

учнів. 

1 Медични

й 

працівни

к 

Звіт  

3 Здійснення контролю за станом роботи їдальні щодо 

дотримання санітарних умов. 

1 Медични

й 

працівни
к 

Звіт  

4 Коригування системи  заходів  щодо профілактики    

наркоманії,    СНІДу, захворювань, що передаються стате-

вим 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, 

1-4 Завуч Наказ  
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контроль за дотриманням учителями правил введення 

класних журналів. 

2 Фронтальний контроль за підготовкою організації осінніх 

канікул. Мета: перевірити доцільність спланованих на 

осінні канікули заходів, їх відповідність вікові учнів та 

особливостям 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 Медсестр

а 

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  

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 
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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   

 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, про-

типожежну безпеку. 

1-4 Класні 

керівники  

Звіти  

4 

  
Проведення навчання з техніки безпеки пожежної безпеки із зав. 

кабінетів, майстерень, учителями фізкультури. 

4 Завуч Звіт  
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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 

 

 

№ 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   
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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  

№ 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 
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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  

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 4 Завуч Наказ  
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здійснення тематичного   обліку   навчальних   досягнень учнів  

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 відповідність запланованих 

заходів із проведеними 

1-2 Завуч Наказ  

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  

№ Зміст роботи Термін 

(тиж-

день) 

Відпові- 

дальні 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітк

а 

про 
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виконан

ня 

 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  

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  

      



32 

 

 

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 

Протокол  

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  

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  

Нагорна Г.В.  Звіт   

      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтв 

1 Відзначення Шевченківських днів (відповідно до планів виховної 
роботи). 

1-2 Завуч На
ка

з 

 

2 Участь у районному конкурсі вчительської та учнівської творчості 

«Проліски надії-2018» 

Березень  ПО На

ка

з  

 

      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави 

      

      

V  Охорона життя і здоров'я дітей, заходи  безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-
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профілактичні та оздоровчі заходи 
1  Проведення відповідного інструктажу учнів з ТБ та правил 

поведінки під час канікул 

3 Завуч Зв

іт

и 

 

2 Робота класних керівників з попередження дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії 

4 Завуч Зв

іт
и 

 

      

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 Зв
іт 

 

2 Контроль за веденням медичних документів юнаків призовного віку 2-3 Завуч Зв

іт 

 

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 На

ка

з 

 

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 

 

На

ка

з 

 

5 Оглядовий контроль за веденням щоденників учнів. 

Мета: перевірити ведення щоденників і контроль за ними 

1-4 Завуч Зв

іт 

 

6 Поточний контроль: перевірка класних журналів. 

Мета: вивчення стану виконання програм, об'єктивність  
виставлення оцінок 

1-4 Завуч На

ка
з 

 

      

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

2 Прибирання шкільної території 2-3 Завгосп Зв

іт 

 

3 Перевірка збереження шкільного майна та визначення класів і 

кабінетів, що збереглися без ремонту на кінець навчального року 

4 Директор 

 

Зв

іт 

 

4 Облаштування клумб 4 Шульгань І.М. Зв

іт  

 

      

 КВІТЕНЬ 

ІІ Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 

1 Засідання  Піклувальної ради. 1 Голова  Про

ток

ол 

 

2 Про організацію та порядок проведення незалежного зовнішнього 

тестування. 

1-4 Завуч Нак

аз 

 

3 Підготувати необхідні документи щодо проведення незалежного 

зовнішнього оцінювання. 

1-4 Завуч Звіт  

 

 

4 Охоплення дітей навчанням  До 03.04 Завуч Таб

лиц

я  

 

  

 

    

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  Про

ток

ол 

 

3 Консультація для молодих учителів 2 Завуч Звіт  
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4 Тиждень біології   Завуч Нак

аз  

 

5 Нарада при директорові  Завуч Нак

аз 

 

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

1 Проведення всесвітнього дня здоров’я  07.04 Завуч Нак

аз 

 

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

3 Участь у районному фестивалі –конкурсу «Молодь обирає здоров’я» Квітень  ПО Нак
аз  

 

4 Участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри  «Сокіл» («Джура») 

Квітень  Завуч  Нак

аз  

 

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  Про
ток

ол 

 

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 

Звіт

и 

 

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 

Звіт

и 

 

3 Контроль за веденням журналу інструктажів із безпеки 

життєдіяльності 

4 Директор Звіт  

№ Зміст роботи Термін 
(тиж-

день) 

Відпові- 
дальні 

Фор
ма 

узаг

аль- 

нен

ня 

В
і

д

м

і

т

к

а 

п

р

о 

в
и

к

о

н

а

н

н
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я 

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 досягнень учнів 

2-4 Завуч Нак

аз 

 

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 Нак
аз  

 

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 Нак

аз 

 

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 Про

ект 

 

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  Клу

мби 

 

  

 

    

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 Нак

аз 

 

2 Забезпечення проведення навчально-польових зборів з предмета 

«Захист Вітчизни» 

2-3 Директор Нак

аз 

 

 

3 Складання навчального плану 3 Завуч Пла

н 

 

4 Складання та затвердження розкладу 

державної підсумкової атестації, проведення консультацій 

1 Завуч Розк

лад 

 

 

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

6 Про надання чергових відпусток педагогічним працівникам та 

технічному персоналу 

2 Директор 

  

Нак

аз 

 

7 Планування роботи на наступний рік 1 Директор Нак

аз 

 

8 Засідання Піклувальної ради 3 Голова  Про

токо

л 

 

9 Засідання ради школи 3 Голова ради  Про

токо

л 

 

10 Охоплення дітей навчанням  До 03.05 Завуч Таб  
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лиц

я 

11 Класні батьківські збори «Аналіз успішності учнів у II семестрі». 

Підготовка до державної підсумкової атестації 

3-4 Класні 

керівники 

класоводи 

Про

то-

кол

и 

 

  

 

    

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

кваліфікації, атестація 
1 Засідання науково-методичної ради 2 Завуч Про

токо

л 

 

2 Звіт роботи шкільного методичного кабінету (аналіз виконання 

наказу «Про структуру та організацію методичної роботи 

школи на 2018 – 2019 н.р.») 

4 Завуч Нак

аз 

 

3 Педагогічна рада 2 Завуч Нак
аз  

 

4 Тиждень молодого вчителя  Травень  

 

Завуч  Нак

аз  

 

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 Нак

аз 

 

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  

Нак
аз 

 

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

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

НВР 

Пре

зент

ації 

 

2 Відзначення свят християнського  календаря  Травень  Класні 

керівники, 

класоводи 

Звіт  

3 Свято «Останнього дзвоника» 4 Педагог-

організатор 

Нак

аз 

 

 

   

 

   

 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 

Нак

аз 
 

 

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

родинному колі». 

1-4 Педагог-

організатор 

Звіт

и 

 

4 Засідання ради профілактики 3 Янчук В.В. Про  
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токо

л 

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   

  

 

    

 

 

 

 

№ 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 

заступник

ові 

 

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 
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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  

 

 

№ 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  
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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 
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Додатки 

Тематика педагогічних рад 

 

№ Тема педради Дата 

проведення 

Примітка  

1. Підвищення ефективності сучасного уроку 

через особистісно-зорієнтовану систему 

навчання. 

Серпень  

2. Національно – патріотичне виховання 

молоді як пріоритетна складова процесу 

соціалізації особистості. 

  

3. Формування здорового способу життя дітей 

– одне з головних завдань школи і сім’ї. 

Жовтень  

4. Розвиток професійної компетентності 

вчителя  у контексті реалізації нових 

Державних стандартів і використання 

інноваційних освітніх технологій 

Січень  

5. Створення в педагогічному колективі 

сприятливих умов для здобуття якісної 

загальної середньої освіти на рівні 

державного стандарту навчання і знань. 

Березень  

6. Діяльність педагогічного колективу щодо 

практичного втілення інноваційних ідей, 

проведення психологічних, педагогічних та 

моніторингових досліджень, їх 

результативність. 

Травень   

    

 

Наради за участю директора 
№ питання наради місяць Примітка  

1.  Забезпечення організованого початку нового 

навчального року. 

Вересень  

2.  Святкування Дня знань.   

3.  Організація індивідуального навчання.   

4.  Організація гарячого харчування учнів.   

5.  Організація роботи ГПД.   

6.  Організація роботи з обдарованими дітьми.   

7.  Підсумки роботи за перший тиждень навчального 

року. 

  

8.  Результати конкурсу-огляду на найкращий навчальний   
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кабінет. 

    

9.  Відвідування учнями школи. Жовтень   

10.  Діагностика рівня адаптації учнів першого класу до 

навчання в НУШ. 

  

11.  Виконання правил техніки безпеки в майстернях, 

спортзалі, навчальних кабінетах. 

  

12.  Хід підготовки (проведення) атестації вчителів.   

13.  Працевлаштування випускників.   

14.  Забезпечення наступності в навчанні учнів 4-х і 5-х 

класів. 

  

15.  Результати проведення діагностичних контрольних 

робіт. 

  

16.  Про підготовку та проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 

  

    

17.  Система роботи класних керівників 5—11-х класів з 

формування в учнів культури поведінки; 

Листопад   

18.  Розвиток учнівського самоврядування у 8 - 11-х 

класах. 

  

19.  Про посилення контролю за відвідуванням навчальних 

занять учнями школи. 

  

20.  Про підготовку та участь у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 

  

21.  Про проведення предметних тижнів.   

    

22.  Робота шкільної бібліотеки: стан, збереження та 

раціональне використання фонду підручників. 

Грудень   

23.  Самоосвітня робота вчителів та її результативність.   

24.  Виконання заходів із запобігання дорожньо-

транспортному травматизму. 

  

25.  Про підсумки директорських контрольних робіт за І 

семестр. 

  

26.  Робота предметних гуртків та посилення їх ролі в 

розвитку здібностей обдарованих учнів. 

  

    

27.  Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових дисциплін. 

Січень   

28.  Підсумки класного узагальнюючого контролю в 5-9 

класах. 

  

29.     

30.  Ефективність роботи факультативів та гуртків.   
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31.  Виконання практичних і лабораторних робіт з фізики, 

хімії та біології. 

Лютий   

32.  Про підсумки атестації вчителів.   

33.  Організація роботи на навчально-дослідній ділянці.   

33. Якість ведення класних журналів.   

    

34.  Підготовка до державної підсумкової атестації учнів. Березень   

35.  Підсумки роботи з обдарованими дітьми.   

36.  Хід підготовки до проведення  весняних канікул.   

37.  Організація роботи з учнями з низькою успішністю в 

5—11-х класах. 

  

    

38.  Стан профорієнтаційної роботи в 9—11-х класах. Квітень   

39.  Робота із запобігання правопорушенням серед учнів 5-

11-х класів. 

  

40.  Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі.   

    

41.  Підсумки роботи школи за (ІІ) семестр. Травень   

42.  Завершення навчального року та оформлення 

необхідної документації. 

  

43.  Підготовка до підсумкової серпневої педагогічної 

ради. 

  

44.  Проведення навчальних екскурсій та літньої трудової 

практики. 

  

45.  Робота пришкільного табору в літній період. Червень   

46.  Проведення випускного вечора.   

47.  Інвентаризація шкільного майна.   
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Графік внутрішньошкільного контролю  

№ Зміст контролю 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в
те

н
ь 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д

ен
ь
  

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р
ав

ен
ь 

1 Стан викладання 

навчальних предметів 
Ф

із
и

ч
н

а
 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Т
р

у
д
о
в

е 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

Іс
т
о
р

ія
 

  

Р
ід

н
а
 м

о
в

а
 

(п
о
ч

а
т
к

о
в

а
 

ш
к

о
л

а
) 

Ф
із

к
у
л

. 

п
о
ч

. 

  

2 Державна підсумкова 

атестація, ЗНО 
     * * * * 

3 Робота гуртків, спецкурсів, 

факультативів 
   *     * 

4 Стан ведення класних 

журналів 
 *  *  *  *  

5 Стан ведення учнівських 

зошитів з української мови 
  *       

6 Стан ведення учнівських 

зошитів з математики 
    *     

7 Стан ведення зошитів для 

контрольних робіт з 

української мови 

        * 

8 Стан ведення зошитів для 

контрольних робіт з 

математики 

   *      

9 Атестація вчителів  * * * * * *   

10 Стан навчальних кабінетів *        * 

11 Аналіз участі та 

результативності учнів у І та 

ІІ етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

   *      

12 Відповідність календарно-

тематичного планування 

навчальним програмам. 

*    *     

13 Аналіз поурочних планів  *      *  
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14 Стан ведення особових справ 

учнів 
     *    

15 Стан ведення учнівських 

щоденників 
      *   

16 Стан ведення учнівських 

зошитів з рідної мови (4 

клас) 

        * 

17 Стан ведення учнівських 

зошитів з математики (4 

клас) 

   *      

18 Дотримання правил техніки 

безпеки учнями під час 

освітнього процесу та в 

канікулярний час 

* * * * * * * * * 

19 Аналіз роботи шкільної 

бібліотеки 
       *  

20 Аналіз ведення документації 

медичної сестри 
         

21 Стан роботи органу 

учнівського самоврядування 
 *  *      

22 Зовнішні моніторингові 

дослідження рівня 

навчальних предметів 

        * 

23 Організація і проведення 

батьківських зборів 
        * 

24 Проведення контрольних 

зрізів знань учнів з 

навчальних предметів. 

   *     * 

 

 

 

Список вчителів, які проходять атестацію протягом 

 2019-2020н.р. 

№ ПІП Категорія Курси 

1 Бевза Тетяна Миколаївна І  

2 Янчук Володимир 

Васильович 

Вища  

3 Корольчук Світлана 

Іванівна 

Вища  

4 Олексієнко Людмила 

Петрівна 

І  
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Вивчення стану викладання навчальних предметів 

 

№ Предмет Дата проведення Примітка 

1 Фізична культура Вересень  

2 Трудове навчання Жовтень  

3 Біологія Березень   

4 Історія та правознавство Листопад  

5 Рідна мова (початкова 

школа) 

Лютий   

6 Фізична культура 

(початкова школа) 

Березень    

    

 

 

 

Графік проведення предметних тижнів 

Дата проведення Предмет   

02.09.-06.09.2019 Фізичної культури та спорту  

07.10.-11.10.2019 Початкової освіти  

14.10.-18.10.2019 Математики   

04.11.-08.11.2019 Української мови та 

літератури 

 

18.11.-22.11.2019 Іноземної мови  

09.12.-13.12.2019 Правових знань  

16.12.-20.12.2019 Інформатики  

15.01.-22.01.2020 Географії   

03.02.-07.02.2020 Здорового способу життя  

10.02.-14.02.2020 Хімії   

02.03.-10.03.2020 Художньо-естетичного циклу  

16.03.-20.03.2020 Дитячої та юнацької книги  

13.04.-17.04.2020 Біології   
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20.04.-24.04.2020 Психології   

 


