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Аналіз роботи школи в 2018-2019 навчальному році та завдання 

педагогічного колективу на наступний 2019-2020 навчальний рік 

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України № 

2442 – VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної середньої освіти», «Державного стандарту 

початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», 

власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать 

законодавству України в галузі освіти. І найважливіше, школа існує для 

задоволення потреб дитини у здобуванні якісної освіти, створення умов для 

задоволення освітніх потреб громадян та всебічного розвитку особистості 

випускників. Саме учень, дитина, є тим центром, навколо якого обертаються 

всі системи шкільної галактики. Педагогічним колективом школи 

забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і 

практична підготовка з навчальних предметів робочого навчального плану, 

затвердженої освітньої програми школи, з метою розвитку інтелекту, 

досягнення високої культури взаємовідносин, формування розвинутої 

духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та 

екологічної культури. У 2018-2019 навчальному році управління закладом 

було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, 

збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних 

умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-

виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток 

здібностей дітей і підлітків. Підвищення ефективності якості 

внутрішкільного контролю і управління забезпечувалося основними 

документами планування роботи: програмою розвитку закладу освіти, річним 

та робочим навчальним планами роботи всіх шкільних структур. Наявна 

комп’ютерна мережа та достатній рівень комп’ютерної грамотності 

педагогічних працівників забезпечило створення ефективної цілісної системи 

інформаційно-аналітичного супроводу. 

Методична робота в школі є системою взаємопов’язаних заходів, 

спрямованих на підвищення педагогічної майстерності вчителів, розвиток їх 

творчого потенціалу, а в кінцевому результаті на зростання рівня освіченості, 

вихованості й розвитку учнів. 

На виконання наказу від 03 вересня 2018 року № 220 « Про організацію 

методичної роботи в школі на 2018 – 2019 н.р.» була проведена певна робота. 

Педагогічний колектив школи працював над виконанням методичної 

проблеми «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний 

процес як шлях до удосконалення та розвитку творчої особистості вчителя та 

учня.» На початку  навчального  року  була створена методична рада  школи, 

яка і працює  над реалізацією означеної проблеми. Були проведені засідання 

методичної ради, де  було  дано аналіз методичній роботі за минулий  



навчальний рік, завдання  на повний навчальний  рік, затверджено плани 

роботи, згідно плану проводились методичні наради. 

В школі діє чотири МО: МО вчителів природничо-математичного 

циклу, які працювали над проблемою: «Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій» 

(керівник МО – Флик Т.М.- вчитель вищої кваліфікаційної категорії); МО 

вчителів суспільно-гуманітарного циклу, які працювали над проблемою: 

«Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, 

покращення результативності та якості навчально – виховного процесу 

шляхом впровадження інноваційних технологій.» (керівник МО - Вінтонів 

І.О.- вчитель вищої кваліфікаційної категорії); МО вчителів початкових 

класів, які працювали над проблемою: «Розвиток креативності школярів як 

умова формування необхідних життєвих компетенцій.» (керівник МО – 

Чернецька М.П. - вчитель вищої кваліфікаційної категорії); МО класних 

керівників, які працювали над проблемою: «Оновлення процесу виховання 

шляхом впровадження особистісно – орієнтованих технологій» (керівник 

МО- Диндин Л.О.- вчитель вищої кваліфікаційної категорії). 

Протягом року всі МО школи  проводили  певну роботу: було проведено всі 

засідання МО згідно графіка. Слід відзначити ряд відкритих уроків, які були 

проведені протягом 2018 – 2019 н.р. . В 10 класі з німецької мови на тему: 

«Їжа. Страви народів світу.» (вчитель Вінтонів І.О.), в 7 класі з зарубіжної 

літератури «Шерлок Холмс і його творець Артур Конан Дойль. Секрет 

популярності творів про Шерлока Холмса» (вчитель Кудибин О.Б.), в 4 класі 

з природознавства «Організаційно – педагогічні умови формування 

екологічної грамотності молодших школярів. Урок на свіжому повітрі.»  

(вчитель Чернецька М.П.). 

Методичне обєднання класних керівників працювало над проблемою 

«Виховання патріотизму та національної свідомості учнів шляхом 

використання інноваційних технологій» У листі Міністерства освіти і науки 

України «Про деякі питання організації в закладах виховної роботи щодо 

безпеки й благополуччя дитини у 2018-2019 н.р.» від 07.08.2018 року 

окреслено проблемні питання, що потребували посиленої уваги, а саме: 

- Проблема насильства над дітьми та жорстоке поводження з ними у сімї 

й оточенні, розрив між поколіннями; 

- Шкільний булінг 

- Питання протидії торгівлі людьми і дітьми 

- Поширення загрози серед неповнолітніх невмілого користування 

комп’ютером ізокрема Інтернетом 

- Питання профілактики девіантної поведінки, правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх 

- Проблема вживання алкоголю, наркотиків серед підлітків 

- Профілактика здорового способу життя 

Залишається актуальною проблема формування громадянина-патріота нової 

формації готового до суспільних змін і творення свого майбутнього. І 

головне зазначається про потребу дітям давати більше самостійності у виборі 



проведення дозвілля, вчителям не нав’язувати свої ідеї. Це стосується і 

вчителів: не «засмічувати»  роботу вчителя різного роду нарадами, 

засіданнями, оперативками. Більше проведення часу з дітьми. В минулому 

навчальному році в м/о  працювало 7 чол. Протягом навчального року було 

заплановано і проведено 4 засідання, на яких розглядались теоретичні 

питання, проводились відкриті виховні заходи, вивчалися та 

впроваджувалися інноваційні виховні технології. В школі існує взаємозв’язок 

навчальної та позаурочної виховної роботи, сформований єдиний колектив 

педагогів, учнів, батьків як колектив однодумців, здатних до постійної 

творчості, створена атмосфера доброзичливості і щирості, терпимого та 

дбайливого ставлення один до одного. Головне завдання в роботі класного 

керівника-створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це 

організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та 

діяльностю в соціумі. Робота планувалась згідно результатів анкетування 

класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі, рівня методичної 

підготовки із питань виховання. Засідання проходили за участю практичного 

психолога та соціального педагога, які підготували  рекомендації класним 

керівникам щодо проведення педагогічної діагностики та моніторингу рівня 

вихованості учнів школи Крім того на засіданнях м/о обговорювались 

підсумки шкільної операції «Сім’я» ( робота з сім’ями «групи ризику) та 

подальші дії класних керівників з вирішення цих проблем.   Класні керівники 

постійно підвищують науково-методичний рівень виховної роботи (в розділі 

«Самоосвіта» у виховних планах відображено всі нормативно-правові 

документи, які опрацювали класні керівники) озброюються сучасними 

виховними технологіями, ознайомлюються з інноваційними формами і 

методами роботи. На кожному засіданні м/о обговорюються новинки 

літератури з проблем виховної роботи для подальшого використання їх а 

роботі. Засідання проходили цікаво і змістовно, практикувалися інноваційні 

форми методичної роботи такі як панорама методичних ідей, презентації, 

круглі столи. На засіданнях розглядалися такі питання : «Стратегічні 

напрямки виховання у вимірах сьогодення», «Потреба у здоровому способі 

життя як ознака компетентності», «Булінг у шкільному середовищі: нові 

виклики та шляхи запобігання агресивності, інших проявів негативізму в 

спілкуванні дітей» та «Вдосконалення родинного виховання».  Покращилася 

робота класних керівників з організації проектної діяльності учнів. В 

кожному класі від 5 до 11 створені виховні системи, над вдосконалення яких 

працюють класні керівники протягом всього навчального року. З метою 

вивчення нових технологій організації виховного процесу в  жовтні місяці 

була проведена панорама методичних ідей, де кожен класний керівник 

поділився досвідом роботи. І як наслідок класний керівник 7 класу Флик 

Т.М. в листопаді провела відкритий виховний захід «Толерантність».  Тема 

булінгу не оминула жоден клас. Тренінги та презентації «Проблема булінгу в 

сучасному освітньому середовищі» були проведені у 5 та 9 класах а участю 

соціального педагога Дищкант Н.В. А практичний психолог Ільницька І.О. 

підготувала рекомендації класним керівникам «Особливості спілкування з 



підлітками». У звязку з вимогами сучасності переглядаються доцільність 

проведення деяких традиційних свят, або їх осучаснення та вибір 

інноваційних форм проведення. Так, наприклад особливу подяку заслуговує 

класний керівник 8 класу Кріль Н.В. за нестандартний підхід до проведення 

Новорічного свята. Вона з 8 класом підготували чудову розважальну 

програму для 5-8 класів «Новорічний КВК». Відійшли у минуле  тоталітарні 

методи виховання, які не дадуть позитивних результатів. Лише партнерське 

спілкування з учнями, розвиток активної творчості кожного, усвідомлення 

значущості, віри в свої сили допоможуть створенню учнівського колективу з 

єдиними цілями, бажаннями і в майбутньому сприятимуть творчо підходити 

учням до вирішення будь-яких проблем. Це і є колективні творчі справи. В 

цьому плані слід відзначити класного керівника 6 класу Вінтонів І.О. Вона 

поділилась досвідом створення відео кліпу з новорічними привітаннями в 

оригінальній формі , де були залучені всі учні класу, та який викликав шквал 

емоцій у дітей. 

Але поряд з тим в роботі м/о класних керівників є ряд недоліків.  Ще 

недостатньо впроваджуються інноваційні виховні технології класними 

керівниками. Не завжди враховуються принципи наступності, системності та 

послідовності в роботі класних керівників Пенгрин В.Б. та Мазнички Л.В. Не 

достатньо напрацьовуються рекомендації щодо шляхів вирішення питань, які 

обговорюються на засіданнях. Класні керівники  слабо володіють методами 

вивчення особистості окремого учня та учнівського колективу в цілому, 

способами розвитку творчих здібностей школярів, не вміють вибудувати 

демократичних та толерантних стосунків з вихованцями та їх батьками. 

Малоефективна робота класних керівників в проведенні загальношкільних 

заходів, недостаньо налагоджене взаємовідвідування годин класного 

керівника, повільно вдосконалюється рівень самоосвіти. 

Значна робота  була проведена  ШМО вчителів у плані підготовки дітей до І 

та ІІ  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та 

різноманітних конкурсів: 

         227 учнів школи прийняли участь у І етапі Всеукраїнських учнівських  

         олімпіад з базових дисциплін, 17 учнів у ІІ етапі; 

- 37 учнів школи прийняли участь у І етапі ХІХ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені П.Яцика, 4 учні у ІІ етапі; 

- 28 учнів школи прийняли участь у ІХ Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Шевченка; 

31 учень школи прийняв участь у ХVІІІ Всеукраїнському конкурсі 

учнівської творчості, 1 учень у ІІ етапі у номінації «Історія України і 

державотворення»; 

- 26 учнів школи взяли участь в Всеукраїнському математичному 

конкурсі «Кенгуру», з них відмінний результат показали 7 учнів, 

добрий – 15 учнів, 4 учні – учасники; 

- 36 учнів школи взяли участь у ІХ Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник - 2019». 2 учасники отримали дипломи ІІ ступеня 



Всеукраїнського рівня, 2 учні отримали диплом ІІІ ступеня 

Всеукраїнського рівня, 4 учасники отримали дипломи ІІІ ступеня 

регіонального рівня,  1 учасник отримав диплом ІІ ступеня 

регіонального рівня, 7 учасників отримали дипломи І ступеня 

регіонального рівня, 16 учасників отримали диплом переможця в 

початковій школі; 

- У грі «Sunflower» із зарубіжної літератури взяло участь 23 учасники, 1 

учасник отримав диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня, 2 учасники 

отримали диплом І ступеня регіонального рівня,  2 учасники отримали 

дипломи ІІ ступеня регіонального рівня, 3 учасники отримали дипломи 

ІІІ ступеня регіонального рівня, 4 учасники отримали диплом 

переможця на шкільному рівні, 8 учнів 1 – 4 класів диплом переможців 

в початковій школі. 

- участь школярів у конкурсі «Різдвяних дійств», учнівській Спартакіаді 

району, районній дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура»), команда дівчат у районних змаганнях з 

баскетболу,  шкільному етапі турніру юних програмістів з 

інформаційних технологій, в шкільному та районному етапах 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима 

дітей», у районній історико – краєзнавчій акції «Герої не вмирають», у 

конкурсі солістів «Пісенний водограй» в номінації «Українська 

популярна музика», районному етапі обласного конкурсу вокальних та 

інструментальних гуртів, у районному конкурсі проектів «Чорнобиль – 

скорбота пам”яті людської», у районному етапі Всеукраїнського 

фестивалю «Дружин юних пожежних», у районному етапі обласного 

конкурсу плакатів на екологічну тематику «З відходів – до доходів», та 

урок на свіжому повітрі у початковій школі. 

Шкільна команда учнів отримала 3 призових місця у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін: 

№ 

з/п 

Предмет Досягнення 

1. хімія (7 клас)  2 місце у ІІ етапі 

2. ОХЕ (8 клас) 3 місце у ІІ етапі 

3. ОХЕ(9 клас) 3 місце у ІІ етапі 

 

Ряд досягнень учнів у різноманітних конкурсах : 

 

№ 

з/п 

Назва конкурсу Досягнення 

1. Обласний конкурс вокальних та Грамота за артистизм, 



інструментальних гуртів розкриття художнього образу 

2. Історико – краєзнавча гра «Герої не 

вмирають» 

І місце у районному етапі 

3. Стрільба з пневматичної гвинтівки І місце в особистому заліку 

4. Конкурс учнівськиї проектів «Я – 

громадянин України» 

І місце у районному етапі; 

І місце у районному етапі 

5. Районні змагання з баскетболу 

(дівчата) 

ІІ місце у районному турнірі 

6. ХVІІІ Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості в номінації 

«Історія України і 

державотворення» 

ІІ місце у районному турнірі 

7. Всеукраїнська дитячо-патріотична 

гра «Сокіл» («Джура») 

ІІ місце у районному етапі 

8. Спартакіада допризовної 

підготовки 

ІІ місце у районному етапі 

9. Одласний екологічний конкурс «З 

відходів – до доходів» 

ІІІ місце у районному конкурсі  

10. Всеукраїнський фестиваль «Дружин 

юнихпожежних» 

ІІІ місце у районному етапі 

11. Одласний конкурс солістів 

«Пісенний водограй» в номінації 

«Українська популярна музика» 

ІІІ місце у районному етапі 

12. Районний конкурс проектів 

«Чорнобиль – скорбота пам’яті 

людської» 

ІІІ місце у районному етапі 

Згідно плану проводились засідання психолого-педагогічного семінару (4 

рази на рік) психологічна служба (Дишкант Н.В., Ільницька І.О.). 

Певна робота була проведена школою наставництва та молодого вчителя. 

Вчителі наставники надавали методичну допомогу молодим спеціалістам. Зі 

своєї сторони молоді педагоги не тільки освоювали ази методичної  

майстерності під керівництвом своїх наставників, але і самі брали  активну 

участь у пропаганді досягнень нових інтерактивних методів (Лутчин О.Р.).  



Заслуговували на увагу проведені інтегровані Тижні  з основ наук відповідно 

до наказу по школі від 04 вересня 2018 року № 225 «Про проведення 

предметних тижнів з базових дисциплін»  та затверджені директором школи 

(Олімпійський тиждень, Тиждень суспільствознавчих дисциплін, Тиждень 

української писемності, Тиждень художньо - естетичних дисциплін, Тиждень 

української мови і літератури  та зарубіжної літератури, Тиждень іноземних 

мов, Тиждень математики і фізики, Тиждень природничих дисциплін, 

Тиждень інформаційних технологій, Тиждень основ безпеки життєдіяльності, 

Тиждень початкової освіти, Тиждень книги, Тиждень психології.). Мета 

проведених заходів – привернути увагу учнів до вивчення предметів, 

розвивати їх пізнавальний інтерес з предметів, сприяти  оптимізації 

навчальної діяльності на уроці і в позакласній роботі з предмета. Добре себе 

зарекомендували такі форми роботи, як: тренінги, брей-ринги, КВК, усні 

журнали. 

Протягом року значна увагу приділялась самоосвіті вчителів. Педпрацівники 

склали індивідуальний план самоосвіти і по ньому працювали цілий 

навчальний рік. Вчителі підвищували свою кваліфікацію відповідно до 

графіка проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Поряд з цим , у організації методичної роботи були допущені окремі 

недоліки. Методична робота поки що не набула системного характеру. 

Недостатня робота з обдарованими дітьми, знизилась кількість переможців ІІ 

етапів олімпіад та різноманітних конкурсів та змагань. Повільно 

впроваджуються інноваційні виховні технології, не завжди враховуються 

принципи наступності системності та послідовності в роботі класних 

керівників. Не напрацьовуються рекомендації щодо шляхів вирішення 

питань, які обговорюються на засіданнях. Класні керівники  слабо володіють 

методами вивчення особистості окремого учня та учнівського колективу в 

цілому, способами розвитку творчих здібностей школярів. Малоефективна 

робота класних керівників в проведенні загальношкільних заходів.  

Недостатньо налагоджене взаємовідвідування годин класного керівника, 

повільно вдосконалюється рівень самоосвіти. Недостатня спільна робота 

класних керівників з практичним психологом та соціальним педагогом 

школи. Саме засоби ефективної методичної діяльності на всіх рівнях 

сприятимуть усуненню протиріч, розвитку творчого потенціалу як класного 

керівника, так і педагогічного колективу в цілому.  

                    Головною метою виховання на сучасному етапі вважається 

передача молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної 

культури народу, його національної ментальності, світогляду і на цій основі 

вихованню особистісних рис громадянина України, які передбачають 

національну свідомість, розвинену духовність, моральну, художню, 

естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток 

індивідуальних здібностей і таланту.  Виходячи з цього, колектив 

Солуківської ЗОШ  I-III ступенів працює над створенням моделі «Школа 

життєвої компетентності», освітнє середовище якої сформоване для 

розвитку творчого потенціалу особистості вчителя й учня та набуття 



життєвих компетентностей. Виховна робота реалізується через проектну 

діяльність кожного класу і шкільного самоврядування в цілому. Діяльність 

педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів 

виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють 

формуванню життєвої компетентності учнів.  Слід відзначити високу якість 

та результативність проведення  таких заходів: перший урок «під синьо-

жовтим прапором свободи з’єднаймо весь великий нарід свій»; День памяті 

«Стоїть майдан братів – плече в плече»;  Вахта пам’яті Небесної Сотні до 

Дня гідності та свободи «Герої Небесної Сотні та воїни, які загинули в зоні 

АТО», «Герої нашого часу», медіа години  «Голодомор – чорна сповідь моєї  

Вітчизни»  (педагог-організатор Креховецька Л.Я.), літературно-музична 

композиція «Рідна мова материнська-душа мого народу», акція «Вдягни 

вишиванку» ( вч.укр.мови Пенгрин З.І.); «Слово, пісне, думо Кобзарева, ви 

краса й суть мого життя», свято поезії (вч.укр. мови Кріль Н.В.); посвята в 

«козачата» учнів 2 класу (вчитель Стефанович О.М.): День толерантності 

«Моральні цінності людства» ( класний керівник Флик Т.М.; День пам’яті і 

примирення  (вч.історії Луцик І.Р.). Відповідно до положень Стратегії 

національно-патріотичного виховання педагоги школи працювали над 

основними складовими національно-патріотичного виховання: 

громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й духовно-моральне 

виховання Робота з національно-патріотичного виховання  дітей в школі 

спрямована на формування в учнів розуміння єдності й  цілісності України, її 

багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, 

незалежної, демократичної та заможної держави, усвідомлення себе 

українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та 

українського народу прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних 

переконань громадянина України. Саме тому учнівська рада «Ровесник» під 

керівництвом педагога-організатора Креховецької Л.Я. працювали над 

проектом «Герої посеред нас» і як результат – І місце у районній історико-

краєзнавчій акції «Герої не вмирають». Покращилася робота класних 

керівників з організації роботи класних колективів до участі в благодійних 

акціях «П’ять картоплин» та « Серце до серця» (допомога хворим, 

перестарілим та одиноким.) і як наслідок маємо подяки з благодійних фондів. 

Проведені загальношкільні заходи:  флешмоб до міжнародного дня миру 

«Хай буде мир на всій Землі!»Акція «Голуб миру» під гаслом "Мир в 

Україні";   Традиційним стало проведення фізкультурно-оздоровчого 

патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави» (вчитель фізкультури 

Макара М.М.). Великою популярністю користуються гуртки спортивного та 

військово-патріотичного напрямку «Загальна фізична підготовка» (керівник 

Макара М.М.), «Юний стрілець» та «Школа безпеки» ( керівник Юсип М.Л.) 

де вихованцям прищеплюється духовність, державність, патріотизм; 

наголошується про велике значення фізичної підготовки для служби в 

Збройних Силах України і як наслідок призові місця в районних змаганнях. 

Превентивне виховання простежується  у таких заходах: зустріч «за 

круглим столом» з працівниками ювенальної превенції Долинського 



відділення поліції. З цією метою були проведені Тижні правової пропаганди 

та профілактики правопорушень (за окремим планом) та дні профілактики 

(кожна остання п’ятниця місяця). Соціальний педагог Дишкант Н.В. провела 

з учнями тренінги «Обережно, булінг!», в кожному класі проводилась робота 

з профілактики правопорушень. В шкільному конкурсі «Кращий 

правознавець школи»  перемогла учениця 9 класу Павлишин Соломія ( 

вчитель правознавства Луцик І.Р.).  Велика увага в школі приділяється 

формуванню здорового способу життя та попередження травматизму. З 

цією метою  проводяться Тижні безпеки життєдіяльності, тренінги та 

профілактичні бесіди  як з учнями так і з педагогічними працівниками 

соціальним педагогом Дишкант Н.В. та практичним психологом Гончарук 

І.С. психопрофілактика «Здоров’я – моя цінність» Команда дівчат з 

баскетболу посіли ІІ місце в районних змаганнях.   У жовтні був проведений 

День здоров’я «Здоров’я дітей – багатстство нації». Традиційним стало 

проведення Олімпійського уроку та Днів здоров’я. Протирецидивна 

профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку за 

окремим планом. Класні керівники, які мають в класі дітей на 

внутрішньошкільному обліку та дітей “групи ризику”, отримали методичні 

вказівки та рекомендації соціально-психологічної служби щодо роботи з 

ними. Проведені операції «Сім’я», «Підліток». «Урок». З метою покращення 

ціннісного ставлення до праці протягом року  були проведені  акції  «День 

довкілля»; операції «Чисті узбіччя», «Сміття», « Квітники». Особливої уваги 

заслуговує флешмоб «Від відходів до доходів», який у районному конкурсі 

посів ІІІ місце (ЗВР Диндин Л.О.) . Всесвітній тиждень грошей в школі  

проходив під гаслом  «Навчайся! Накопичуй! Заробляй!».Команда учнів 

нашої школи вибороли ІІ місце у районному етапі Всеукраїнського 

фестивалю «Дружин юних пожежних» (керівники Креховецька Л.Я., 

Комарницька Л.М.). Слід відзначити майстер-класи «Фуд-флористика та 

карвінг» (класний керівник 8 класу Кріль Н.В.) З метою покращення 

профорієнтації проведено:   11 клас – слухання повідомлень «Професії 

нашого часу» (кл.керівник Мазничка Л.В.), 9 клас- година класного керівника 

«Коли робота приносить радість» (кл.керівник Пенгрин В.Б.). Ціннісне 

ставлення до природи  виховується у дітей з раннього віку. Заходи, які 

проводяться в школі, формують у них відповідальність за навколишнє 

середовище. Так,  були проведені акції з озеленення класів «Моя школа-

чарівна квітка», «Сад на підвіконні»,  «Первоцвіт». На високому рівні 

відбулося свято Осені «Міс Осінь» у 4 класі (Чернецька М.П). На 

загальношкільних батьківських зборах був представлений проект 

«Спалювання сухої трави – злочин!» Перегляд відеороликів 

«Енергоефективність: досвід українських та європейських міст» (вчитель 

географії Диндин Л.О.)Виховання  ціннісного ставлення до себе знайшло 

відображення у таких заходах: цикл бесід по класах «Наше здоров’я у наших 

руках» (шкільна медсестра Кецмур Л.В.), проект «Інтернет та ми. В світі 

безпечного інтернету» (педагог-організатор Креховецька Л.Я.), гра-конкурс 

«Твоє здоров’я у твоїх руках»(вчитель 3 класу Мацик О.О.), диспут «Здорова  



природа-здорова людина»(кл.керівник 9 класу Пенгрин В.Б.) З метою 

покращення ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей 

проведено: у 1 класі посвята у першокласники «Тато, мама, я – бережлива 

сім’я» » (вчитель Стефанишин Л.Т.), виховна година у 6 класі «Любов та 

взаєморозуміння в сім’ї» (кл.керівник Вінтонів І.), літературно-музична 

композиція «Від родини йде життя людини» до Дня Матері, подарунок мамі 

своїми руками (класний керівник 8 класу Кріль Н.В.);відверта розмова 

«Життя не  вічне, вічні цінності людські» (класний керівник 6 класу Вінтонів 

І.О.).Заслуговує уваги підготовлений  концерт до Дня матері «Від родини йде 

життя людини» ( керівник вокального гуртка Комарницька Л.М. та педагог-

організатор Креховецька Л.Я.). Слід відзначити покращення в організації 

екскурсій для учнів. Протягом навчального року екскурсії були організовані 

класними керівниками: в м.Івано-Франківськ в музей енергії (Мартиншин 

Т.М., Лутчин О.Р.); в інтерактивний Центр спадщини Вигодської 

вузькоколійки (Дишкант Н.В., Мелевич О.І.); в Долинський музей 

«Бойківщина» (Кріль Н.В.). Активною участю у громадському житті школи 

відзначилися учні: Пенгрин Анжеліка, Очкальда Назар з 10 класу; Кудибин 

Тарас, Перекіцей Ілона, Куціль Анжеліка, Григорська Олена, Глюз Вікторія, з 

9 класу; Кецмур Михайло, Василів Вероніка, Савчин Вікторія з 8 класу;  які 

брали участь у всіх загальношкільних заходах. За підсумками шкільного 

конкурсу «Учень року» стали переможцями в номінаціях «Гордість школи»- 

Маркусь Вікторія (7 клас), «Лідер школи» - Василів Вероніка (8 клас), 

«Спортсмен школи» -  Кос Інна (10 клас)   «Талант і творчість» - Кос Інна (10 

клас). Але поряд з тим у проведенні виховної роботи є ряд суттєвих 

недоліків. Не в повній мірі використовуються у роботі класних керівників 

інноваційні методи та форми виховної діяльності. Недостатня робота класних 

керівників 9-11 класів  з контролю за відвідуванням учнями школи, особливо 

11 клас (кл.керівник  Мазничка Л.В.) Відсутнє своєчасне реагування за 

зв’язок з батьками з цього питання у класних керівників 5-11 класів . 

Недостатній контроль класних керівників 8-11 класів за чергуванням учнів 

по школі, малоефективна їх робота у загальношкільних за позашкільних 

заходах. Не всі класні керівники організовують екскурсії  для учнів. 

Потребує покращення індивідуальна робота з учнями, схильними до 

правопорушень та обдарованими дітьми, спільні дії в цьому напрямку 

соціального педагога школи, практичного психолога з класними 

керівниками. Мало використовуються у виховній роботі класних керівників 

Пенгрин В.Б. та Мазнички Л.В.інноваційні виховні технології, КТС як з 

учнями так і з батьками. Важко вирішується питання відвідування учнів на 

дому класними керівниками.  На жаль, з профорієнтації переважно 

проводяться шкільні заходи, не використовуються такі форми виховної 

роботи, як екскурсії на підприємства та фірми району. Соціально-

психологічна служба школи не достатньо проводить роботу, спрямовану на 

сприяння професійному самовизначенню учнів. 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у 

школі організовано роботу гуртків за інтересами: До гурткової роботи були 



залучені учні девіантної поведінки , учні що стоять на внутрішньо шкільному 

обліку  

 

 

 

 

 

Назва гуртка Керівник 

гуртка  

Класи Кількість 

учнів 

1 Юні мовознавці Кріль Н.В 5-6 15 

2 Загальна фізична підготовка Макара М.М. 5-8 15 

3 Школа безпеки Юсип М.Л. 5-11 15 

4 Юний стрілець Юсип М.Л. 5-11 15 

5 Вокальний (молодша група) 

Вокальний (старша група) 

Комарницька 

Л.М. 

3-6 

7-10 

15 

15 

Всього:    90 учнів 

 

В школі працювало 5  гуртків, в яких залучено 90 учнів. Крім того в школі 

працювали:   гурток від Долинської райСЮТ «Початкове технічне 

моделювання»  ( керівник Стефанович О.М.) та  гурток від Долинської філії 

обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді 

«Географічне краєзнавство» (керівник Дужак Л.С.). Найбільшою 

популярністю в учнів користуються:  вокальний (кер.Комарницька Л.М.)  

гуртки «Школа безпеки»» Загальна фізична підготовка» (кер. Юсип М.Л. та 

Макара М.М.), гурток «Юні мовознавці» (керівник Кріль Н.В)   Ці перелічені 

гуртки мають високі показники за підсумками районних  спортивних 

змагань, конкурсів-оглядів, займали призові місця, нагороджувались 

грамотами.  

Соціальний захист учнів 
Згідно із Законом України «Про охорону дитинства»  та з метою 

удосконалення роботи школи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт та 

дітей, які позбавлені батьківського піклування, здійснення контролю за 

умовами життя таких дітей, а також захисту їхніх прав  та інтересів дітей, які 

мають батьків, організована робота з соціальної підтримки дітей пільгових 

категорій. Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус 

родин і складено соціальний паспорт. У школі систематизована робота з 

соціального захисту неповнолітніх. Впродовж навчального року вчителями 

та соціально-психологічної служби двічі було проведено обстеження 

житлово–побутових та матеріальних умов життя учнів. До нового року усі 

діти пільгових категорії отримали новорічні подарунки. Систематично 

здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, 

зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі 

учнів.  Так,   діти з малозабезпечених сімей забезпечується безкоштовним 

харчуванням , відвідують  гуртки за інтересами. Діти інших пільгових 

категорій (з багатодітних сімей;   діти, батьки яких мобілізовано до Збройних 

сил України ) завжди перебувають в центрі уваги класних керівників та 

адміністрації школи. Класні керівники 1-11 класів на виховних годинах 



проводять бесіди щодо профілактики безпритульності, бездоглядності та 

попередження насильства в сім’ях, залучають учнів пільгових категорій до 

відвідування гуртків, фізкультурно-спортивних змагань, екскурсій та інших 

заходів. В серпні-вересні було проведено акцію «Чим живеш, дитино?», рейд 

«Сім’я», під час яких  було вивчено стан умов проживання та виховання 

учнів особливих категорій.  Практичний психолог І.Ільницька та соціальний 

педагог Н.Дишкант постійно проводить індивідуальну та групову роботу з 

метою профілактики соціально-психологічної адаптації учнівської молоді до 

гострого і хронічного стресу. У 2018/2019 навчальному році, згідно чинного 

законодавства безкоштовним харчуванням були забезпечені учні 1-11 класів 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім’ям» та дітей 1-11 класів 

учасників АТО у східних областях України. 

Робота з батьками 

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від 

того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь 

батьків у виховання, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на 

сім`ю.  Батьківський комітет є дієвою формою організації роботи з батьками.  

 У нашій школі вагомий вклад у виховання дітей вносять батьки: беруть 

участь у підготовці та проведенні шкільних виховних заходів, є активними 

учасниками організації і проведення екскурсійних поїздок. У 2018/2019 

навчального року на загальношкільних батьківських зборах розглядались такі 

питання: «Підведення підсумків виховної роботи за І семестр», «Негативні 

явища серед підлітків» «Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я» 

(грудень 2018 року), «Булінг в школі та  сім’ї»,  «Спалювання сухої трави-

злочин» (травень 2019 року). Ефективною можна вважати роботу 

педагогічного колективу у напрямі поєднання зусиль педагогічного, 

батьківського і учнівського колективів щодо виховання учнів: батьків 

залучають до загальношкільних та класних справ і свят, батьки присутні на 

окремих засіданнях органів учнівського самоврядування, що сприяє 

відкритості освітнього процесу школи. Робота з батьками упродовж 2018-

2019 н.р. була спрямована на створення   єдиного   колективу   вчителів,   

батьків,   учнів. Постійно працює лекторій для батьків «Сімейна розмова»( в 

планах виховної роботи класних керівників 1-11 класів). В соціально-

психологічній службі створений консультпункт для батьків «Сімейна 

скринька».  

Превентивне виховання 
Застосовувались інтерактивні форми роботи з дітьми, залучення їх до 

активної участі в диспутах, дискусіях, вікторинах, тренінгах, сюжетно-

рольових  іграх тощо; Всеукраїнський тиждень права, проведення єдиних 

уроків права, профілактичні заходи, спрямовані на виховання 

міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів  

расизму та ксенофобії тощо. З метою формування правової культури та 

попередження правопорушень, з початку 2018/2019 навчального року у 

річному плані школи окремим розділом сплановано заходи з профілактики 



правопорушень та правового виховання серед учнів, видавались накази, 

організована робота Ради профілактики. Рада профілактики систематично 

відслідковує результати роботи з учнями, які перебувають на обліку. 

Основна мета її роботи - координація зусиль педагогічного колективу, 

запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним 

керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини. План роботи 

Ради профілактики на навчальний рік виконано, всі проведені засідання 

оформлено протоколами Індивідуальна робота з учнями та їх батьками 

проводиться систематично з метою профілактики правопорушень. У школі 

ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: 

виявлення дітей групи «ризику» та неблагополучних сімей, обстеження умов 

проживання даних родин, складання банку даних. Плани індивідуальної 

роботи з учнями контрольованої групи були складені у вересні. За цей час 

соціально-психологічною службою  з учнями була проведена діагностика 

індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди за темою «Я та 

мої близькі. Моє ставлення до них»,   «Шляхи та засоби подолання 

конфліктів», «Шкідливі звички»; корекційно-розвивальна вправа для 

розуміння самого себе та подолання конфліктів з собою та оточуючими «Як 

навчитися виявляти знаки уваги», «Важка розмова», «Улагодження 

конфлікту»; тренінги «Хто Я», «Якщо б…, Я став би», «Вихід із конфлікту». 

У планах виховної роботи класних керівників заплановано заходи з 

правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень 

правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, 

тематика батьківських зборів з профілактики правопорушень. Всі класні 

керівники, які мають в класі дітей на внутрішньо шкільному обліку та дітей 

“групи ризику” отримали методичні вказівки та рекомендації соціально-

психологічної служби щодо роботи з ними Класні керівники у класних 

журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, 

підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у 

школі ведуться журнали контролю: кожного тижня черговий клас відмічає 

відсутніх на уроках . У школі проводяться рейди у складі учнів та чергового 

вчителя, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на 

уроки або відсутні 1-2 уроки без поважної причини.  З цими учнями та їх 

батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість 

безпричинних пропусків уроків. У школі продовжує діяти і постійно 

оновлюється куточок з правових знань. У бібліотеці в наявності є підбір 

літератури правової та правоосвітньої спрямованості. Педагогічний колектив 

школи проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної 

цільової програми боротьби зі злочинністю. Протирецидивна профілактика 

ведеться з учнями, які стоять на внутрішньо шкільному обліку за окремим 

планом .При учнівській раді створений і працює центр захисту прав дитини. 

У 2018/2019 н.р. здійснювалось через викладання курсу правознавства, 

проведення Тижнів правових знань профілактики правопорушень, 

профілактики шкідливих звичок,  Місячника правової освіти, під час яких 

відбувалися  класні години на правову тематику, конкурси плакатів та 



малюнків, правовий КВК, конкурс «Кращий правознавець школи», тощо.   

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та 

попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, 

нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників. Застосовувались 

інтерактивні форми роботи з дітьми, залучення їх до активної участі в 

диспутах, дискусіях, вікторинах, тренінгах, сюжетно-рольових  іграх тощо; 

Всеукраїнський тиждень права, проведення єдиних уроків права, 

профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної поваги й 

нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії тощо. В січні 2019 

року на педагогічні раді було заслухано питання «Превентивне виховання 

учнів в контексті сучасної освіти». Станом на 01.06.2019 року на обліку у 

школі перебувало  2 учня, але рішенням Ради з правової пропаганди та 

профілактики правопорушень вони були зняті з внутрішкільного  обліку за 

виправленням. . Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість 

таких учнів зменшилася.  Адміністрацією, соціально-психологічною 

службою та класними керівниками проводилась систематична індивідуальна 

робота  з сім’ями та учнями, які цього потребують. І як результат станом на 

01.06.2019 року в школі немає учнів, які перебували б на  обліку в 

кримінальній поліції. Також в школі немає учнів, схильних до вживання 

алкоголю та наркотиків. На батьківських збори та батьківських 

лекторіях  постійно піднімалося питання на правову тематику згідно річного 

плану роботи школи. Підсумувавши, слід зазначити, що всі вихованці школи 

протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, 

більшість була залучена до роботи гуртків, секцій, факультативів. І хоча 

протягом року мали місце окремі порушення дисципліни серед учнів 

(куріння, бійка, вживання ненормативної лексики), але серйозних правових 

порушень, здійснених учнями школи , не виявлено. 

Профорієнтаційна робота 
Профорієнтаційна робота з учнями, що є важливою складовою позакласної 

виховної роботи. Актуальність цього питання набуває ваги на сучасному 

етапі розвитку суспільства. Педагогічний колектив нашої школи проводить 

роботу з ознайомлення учнів з професіями та правилами їх вибору; виховує в 

молоді спрямованість на самопізнання і власну активність як основу 

професійного самовизначення. і як наслідок, більшість випускників школи  

продовжили навчання у вищих та професійних навчальних закладах. 

Аналіз вибору випускниками вищих навчальних закладів свідчить про 

позитивні результати профорієнтаційної роботи з учнями. В основному всі 

випускники продовжують навчання в вищих навчальних закладах.  Класні 

керівники планують та проводять профорієнтаційну роботу не тільки з 

учнями, а і з батьками. Так, у І семестрі  було проведено:  круглий стіл 

«Вчись учитись, щоб уміти трудитись» (кл.керівник Флик Т.М.), аукціон 

знань «Школа вмілих господарів» (кл. керівник Пенгрин В.Б.), трудовий 

десант «Господар і господарочка» (кл.керівник Кріль Н.В.)  свято «Маленька 

господарочка» ( вчитель Стефанишин Л.Т.),в 10 класі було проведено годину 

спілкування спільно з батьками «Професії наших батьків» (кл.керівник 



Мазничка Л. Важливу роль у профорієнтаційному вихованні відіграють 

спільні заходи з працівниками Долинського центру зайнятості. Так, в  школі 

створений інформаційний куток «Вибір  професій», «Ким бути?». 

Встановлений термінал від Долинського центру зайнятості.  

Охорона життя і здоров'я учнів 
Велика увага в школі приділяється формуванню здорового способу життя та 

попередження травматизму. З цією метою  проводяться Тижні безпеки 

життєдіяльності, тренінги  як з учнями так і з педагогічними працівниками 

соціальним педагогом Дишкант Н.В. та практичним психологом Ільницькою. 

, класними керівниками. Впродовж року практичний психолог Ільницька І.О. 

провела у 1-11 класах психопрофілактику «Здоров’я – моя цінність». 

Традиційно  у жовтні  проведений День здоров’я «Здоров’я дітей – багатство 

нації». Щорічно увійшло у практику  проведення Олімпійського тижня та 

Олімпійського уроку. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2018/ 2019н.р. 

знаходився під щоденним контролем адміністрації школи. З метою 

організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу перед початком  навчального року видано 

низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, 

протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи 

охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з 

охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У 

наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого 

травматизму. Відпрацьована програма вступного та первинного  

інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи. Уся 

документація в школі відповідає діючим нормативним документам. Були 

видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – 

дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи 

2018/ 2019 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного 

заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ 

з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку. На кожному 

поверсі  розташований план евакуації на випадок пожежі або інших 

стихійних лих; в учбових кабінетах школи оформлено куточки з безпеки 

життєдіяльності. На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові 

періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого 

травматизму. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у 

побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на 

батьківських зборах. Проводилась робота з попередження  дитячого 

травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди з попередження 

травматизму, інструктажі, додаткові бесіди з питань електробезпеки, правил 

поведінки на водоймищах в літній та зимовий період,  порядку дій населення  

при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги 

потерпілому у НС,  про що наявні відповідні записи у класних  журналах.  У 

2018/2019 навчальному році було зафіксовано 1 нещасний випадок 

невиробничого характеру. Класними керівниками 1 – 11 класів проводилися 



всі види програмних бесід по запобіганню різних видів травматизму дітей, а 

також позапланові та додаткові бесіди. Крім того було проведено класні 

години, зустрічі, конкурси та вікторини з питань охорони життя та здоров’я 

учнів. Були проведені відповідні інструктажі з ТБ на уроках біології, хімії, 

фізики, трудового навчання, фізичної культури, перед проведенням 

екскурсій, районних змагань та конкурсів, перед  канікулами, повторено 

пам’ятки з безпеки життєдіяльності. Систематично здійснювався контроль 

санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під 

час проведення позакласних і позашкільних заходів. В школі проводилась 

ранкова руханка для учнів та фізкультхвилинки, здійснювалося чергування 

учнів та вчителів за складеними графіками під час перерв у приміщенні 

школи та на подвір’ї. Педагогічний колектив ретельно стежить за тим, щоб 

учні не приносили до школи небезпечних предметів. Всі учні школи мають 

пам’ятки по запобіганню травматизму з підписами батьків. Проводилася 

відповідна робота з батьками учнів на батьківських зборах та індивідуально, 

з питань травмування учнів у побуті і під час відпочинку. У квітні був 

проведений медичний огляд учнів, складені списки груп здоров’я, листки 

здоров’я. 

Організація харчування 
Складовою частиною здорового способу життя є правильне харчування. За 

організацією харчування учнів здійснюється систематичний медичний, 

адміністративний та педагогічний контроль. Організація харчування в школі 

здійснюється відповідно до наказів управління освіти, молоді та спорту 

Долинської РДА та наказів по школі. Згідно з поданими документами 

видаються накази щодо організації харчування учнів-пільговиків. 

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за станом 

організації харчування учнів, виконанням норм харчування згідно із 

затвердженим щомісяця планом контролю, відповідно до річного плану 

здійснюється контроль за організацією харчування та виконання заходів 

щодо профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед 

учнів школи. Ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. З метою 

посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої 

сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказів по школі 

створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю 

харчування учнів, які проводять рейди-перевірки (результати роботи 

оформляються актами). У школі затверджено графік харчування учнів, 

чергування вчителів та класів у їдальні.  Діти пільгових категорій школи 

забезпечуються безкоштовним харчуванням.  Графік харчування учнів 1-11-х 

Буфетна продукція та обіди ( за кошти батьків)  Харчування дітей забезпечує 

приватний підприємець Андрух У. Якість приготування їжі постійно 

контролюється шкільною медичною сестрою Кецмур Л.В. та адміністрацією 

школи. Згідно зі встановленою формою вчасно ведуться бракеражні журнали 

сирої та готової продукції, журнал здоров’я працівників харчоблоку. 

Асортимент продукції в буфеті відповідає додатку 9 ДСанПіН 5.5.2.008-01. 

Завдання на 2019/2020 н.р.: залучати до харчування більшу кількість учнів 



завдяки пропагуванню здорового способу життя, урізноманітненню та 

вітамінізації страв; залучати до організації заходів, спрямованих на 

покращення роботи шкільної їдальні, голів батьківських комітетів. 

Медичне обслуговування 

Медичне обслуговування учнів здійснюється шкільною медичною сестрою І 

категорії  Кецмур Л.В. Учні усіх класів пройшли медичний огляд лікарями – 

фахівцями. Щомісячно учні 1 – 11 класів проходять перевірку на педикульоз. 

Проводиться профілактичне щеплення учнів. У школі функціонує медичний 

кабінет, але частково існує проблема з укомплектуванням медичним 

обладнанням.  Значна увага в школі приділяється виконанню заходів щодо 

профілактики захворювання учнів та працівників на туберкульоз. Щоденний 

медичний контроль за станом здоров’я учнів школи впродовж поточного 

навчальному році здійснювався класними керівниками 1-11 класів, медичною 

сестрою школи  згідно функціональних обов’язків.  На виконання наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682 “Про 

удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів”,  на підставі довідок про стан здоров’я учнів та з метою організації 

занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я відносяться до 

спеціальних медичних груп, підготовчої групи або взагалі звільнені від 

занять з фізичного виховання всі учні школи були розподілені на групи з 

фізичного виховання. Протягом року списки учнів, які за станом здоров’я 

відносяться до різних медичних груп, постійно коригувалися адміністрацією 

школи, відповідно до висновків в наданих медичних довідках про стан 

здоров’я дітей. Всі  класні керівники 1-11 класів оформили два листка 

здоров’я, в яких чітко зазначалися діагнози, кінцевий термін дії медоглядів та 

групи учнів з фізкультури. Кількісний склад учнів по розподілу на медичні 

групи (станом на 01.06.2019 р.)  

 

• Кількість учнів в школі -171 

• Основна медична група - 148 

• Підготовча медична група - 14 

• Спеціальна медична група – 6 

• Звільнених від фізкультури - 3 

Учнівське самоврядування 

Також, не менш важливим є участь органів учнівського самоврядування в 

діяльності системи виховної роботи. З метою демократизації навчання та 

виховання  створена  і успішно працює організація учнівського 

самоврядування „Ровесник”. У своїй діяльності організація керується 

Конституцією України, чинним законодавством та Статутом. Основною 

метою діяльності організації є захист прав та інтересів своїх членів, 

об’єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей 

підростаючого покоління.   Кожен класний керівник доклав чимало зусиль 

для творчого співробітництва, підвищення рівня педагогічної майстерності, 

налагодження співпраці з батьківською громадськістю та з іншими 

організаціями. В минулому році налагоджено роботу з забезпеченням у 



школі позакласної гурткової роботи, що значно розширило коло дозвілля і 

відпочинку школярів. Члени учнівського самоврядування традиційно береть 

активну участь у проведенні загальношкільних свят. З метою покращення 

роботи учнівського  

самоврядування щорічно з акожним центром наказом по школі закрпляються 

вчителі-наставники. Але вся система шкільного самоврядування потребує 

вдосконалення, підтримки зі сторони класних керівників та учнів. 

Питання організації виховної роботи  перебувало на постійному контролі 

адміністрації.. Впродовж навчального року на педраді слухались такі 

питання: «Правове виховання учнів в контексті креативної освіти», «Булінг в 

школі та сім’ї.», «Превентивне виховання учнів в контексті сучасної освіти». 

Засідання МО було підпорядковане такій меті Виховання патріотизму та 

національної свідомості учнів шляхом використання інноваційних 

технологій. 

Цілеспрямована робота з педагогічними кадрами спрямована на розвиток в 

здобувачів освіти засобами поза навчальної виховної роботи формування 

конкурентноспряможного, життєво компетентного громадянина патріота 

України. 

З огляду на це виховна робота була спрямована на здійснення системи 

заходів з усіх напрямів виховання. Важливому значенню надано увагу 

національно-патріотичному вихованню, превентивному 

вихованню,духовному та іншим напрямкам виховання перерахованих вище. 

Слід відмітити плідну роботу учнівського самоврядування, яку очолює 

Креховецька Л.Я. за її участі також були проведені різноманітні заходи 

перераховані вище. 

Відбувається також тісна співпраця з психологічною службою про її роботу 

вказано вище. 

Однак аналіз виховної роботи закладу освіти свідчить про те, що не всі 

проблеми виховання вже вирішені.. Не в повній мірі використовуються у 

роботі класних керівників інноваційні методи та форми виховної діяльності. 

Недостатня робота класних керівників 9-11 класів  з контролю за 

відвідуванням учнями школи. Відсутнє своєчасне реагування за зв’язок з 

батьками з цього питання у класних керівників 5-11 класів . Недостатній 

контроль класних керівників 8-11 класів за чергуванням учнів по школі, 

малоефективна їх робота у загальношкільних за позашкільних заходах. Не всі 

класні керівники організовують екскурсії  для учнів. Потребує покращення 

індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень та 

обдарованими дітьми, спільні дії в цьому напрямку соціального педагога 

школи, практичного психолога з класними керівниками. Мало 

використовуються у виховній роботі класних керівників  інноваційні виховні 

технології, КТС як з учнями так і з батьками. Важко вирішується питання 

відвідування учнів на дому класними керівниками.   Потребує покращення і 

робота класних керівників зі шкільною документацією. 

 Виходячи з ідей і кола нормативних документів та аналізу стану діяльності 

виховна робота педагогічного колективу буде спрямована на реалізацію 



мети: виховання особистості засобами сучасних педагогічних та 

інформаційних технологій з використанням таких завдань: 

-формування особистості – патріота України; 

-виховання особистості демократичного  світогляду й культури, яка не 

порушує прав і свобод людини; 

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей; 

-формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування здорового 

способу життя; 

- розвиток творчих здібностей, підтримка обдарованих учнів. 

Виконання основних завдань здійснюється за такими напрямками: 

-ціннісне ставлення до себе;  

-ціннісне ставлення до сімїۥ, родини, людей; 

-ціннісне ставлення до праці ; 

-ціннісне ставлення до природи; 

-ціннісне ставлення до культури і мистецтва; 

-ціннісне ставлення особистості до суспільств  і держави. 

 

Пріоритетні завдання розвитку школи  в 2019/2020 навчальному році 

У навчанні: 

- створення умов для освітньої діяльності учнів, які відповідають вимогам 

Нової української школи; 

- залучення обдарованих учнів до участі в різних інтелектуальних заходах, 

предметних олімпіад; 

- підтримка та розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища. 

У вихованні: 

- дотримання дитиноцентризму, орієнтації на учнівські потреби; 

- підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної 

активності учнів; 

- спрямування діяльності класних керівників на розвиток партнерських 

взаємин, на національно-патріотичне виховання, формування якостей, 

необхідних для швидкоплинних умов життя. 

У методичній діяльності: 

- переорієнтація вчителя на нові умови організації освітньої діяльності учнів; 

- надання методичної підтримки вчителям, які беруть участь у педагогічних 

заходах різного рівня. 

У роботі з кадрами: 

- забезпечення адміністративної підтримки інноваційних пошуків учителів. 

У системі контролю за освітнім процесом: 
- підвищення ефективності освітньої діяльності вчителів й забезпечення 

якісної освіти. 



В управлінні школою: 

- виконання запланованих рішень й досягнення результатів; 

- підвищення іміджу школи; 

- забезпечення розвитку школи на основі демократизації управління 

- забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних 

умов для учнів та вчителів; 

- підтримка ефективної співпраці з радою школи та батьківським комітетом; 

- реалізацію обраної проблеми та методичної теми школи; 

- дотримання працівниками, учнями правил техніки безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зміст роботи Термін 

(тиждень) 

Відпові-

дальний 

Форма 

узагаль- 

нення 

Приміт

ка 

СЕРПЕНЬ 

 

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

1. Підготовка до серпневої конференції 

та секційних нарад учителів. 

4 Педпраців-

ники 

Звіт  

2. Комплектування 1-х, 5-х, 10-х класів 
Укомплектувати клас-кабінет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

для учнів 1 класу відповідно до 

Концепції реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська 

школа» 

4 Кл.кер. 

 

Д 

Звіт 

 

Наказ 

 

3. Закріплення приміщень за класними 

колективами. 

4 Д Наказ  

4. Створення умов для функціонування 

ГПД. 

4 Д Наказ  

5 Облік працевлаштування 

випускників 9-х та 11-х класів. 

4 ЗВР Звіт  

6. Призначення класних керівників, 

керівників МО, завідувачів 

кабінетами та майстернею. 

4 Д Наказ  

7. Складання розкладу уроків. 4 ЗНВР Розклад  

8. Складання тарифікаційних списків. 4 Д Наказ  

9. Оформлення робочої документації, 

подання звітів 

До 

03.09. 

Д 

ЗНВР 

Довідка 

Звіт 

 

10. Складання графіка видачі 

підручників. 

До 

31.08. 

Бібліотекар Графік  

11. Розподіл обов’язків між 

адміністрацією. 

4 Д Наказ  

12. Педагогічна рада: 

1. Про підсумки роботи педколективу 

за 2018 – 2019 н.р. та пріоритетні 

напрями розвитку школи у 2019-2020 

навчальному році. 

2. Затвердження плану роботи школи 

на 2019-2020н.р. 

3. Затвердження структури та 

режиму роботи школи. 

4. 5.Оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-4 класів, предметів 

варіативної навчального плану. 

6.Про затвердження типових освітніх 

програм на 2019-2020н.р.. 

7. Про затвердження списків 

претендентів для нагородження 

срібною медаллю та отримання 

свідоцтв  з відзнакою учнями 9, 11 кл 

8. Про доцільність проведення 

навчальної практики та навчальних 

4  

ЗНВР 

ЗВР 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

ЗНВР 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



екскурсій. ЗНВР 

 

13. Контроль за проходженням 

медобстеження працівників школи. 

4 МС 

 

Звіт 

 

 

14. Облік дітей по мікрорайону. 4 СП Звіт  

15. Складання графіків чергування 

вчителів в школі, їдальні, на подвір’ї 

школи. 

До 

03.09. 

ЗНВР 

ЗВР 

Графіки  

16. Складання графіка чергування класів 

по школі. 

До 

03.09. 

ЗВР Графік  

17. Підготовка документації з 

внутрішньо шкільного контролю: 

- журнал відвідування учнями 

школи; 

- журнал обліку гуртків і 

секцій; 

- журнал факультативів; 

- журнал інструктажу з ТБ. 

До 

03.09. 

 

 

ЗНВР 

 

ЗВР 

Журнали  

18. Складання відомостей про учнів, що 

потребують особливого контролю з 

боку педагогічного колективу та 

залучення їх до позакласної та 

позашкільної роботи. 

4 ЗВР 

СП 

Списки  

19. Оформлення особових справ на учнів 

1-х, 5-х класів. 

4 Кл. кер. 

1,5 кл. 

Інформація  

20. Організація гарячого харчування 

учнів 1– 11-х класів. 

До 

02.09. 

Д 

П/П 

Наказ  

21. Проведення консультацій для батьків 

першокласників. 

4 ЗНВР   

22. Про організацію освітнього процесу 

в школі. 

4 Д Наказ  

        

ІІ                                  Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, 

підвищення їхньої кваліфікації, атестація. 

1. Інструктивно-методична нарада з 

керівниками методичних об'єднань з 

питань: 

-планування роботи на новий 

навчальний рік; 

-коригування планів роботи з 

керівниками методичних об'єднань, 

-вимоги стандартів освіти, програмне 

і навчально-методичне забезпечення; 

-вивчення нормативних документів; 

-ознайомлення з новинками 

методичної та педагогічної 

літератури. 

4 ЗНВР 

ЗВР 

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Огляд кабінетів, підготовка до 

початку навчального року, перевірка 

методичної бази кабінетів, їх 

4 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Наказ  

 

 



санітарного стану. Паспортизація 

кабінетів. 

 

 

 

 

3. Складання плану-сітки нарад, 

засідань МО, предметних тижнів, 

психолого-педагогічних семінарів та 

планів виховної роботи. 

4 ЗНВР 

ЗВР 

Плани  

 

 

 

4. 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. 

 

ПП 

ЗНВР 

ЗВР 

 

Звіт 

 

 

 

 

 

 

5. Засідання №1 МО вчителів 

природничо – математичного циклу 

«Підсумки та організація навчально – 

виховного процесу в 2019 –2020 н.р.» 

4 КШМО Протокол  

6. Засідання МР. 4 ЗНВР Протокол  

      

      ІІІ                Становлення та розвиток виховної системи. Охорона дитинства. 

1. Організація проведення Дня знань 4 ЗВР Сценарій  

2. Про заборону тютюнопаління в 

школі 

До 

02.09. 

ЗВР Наказ  

3. Організація гурткової роботи 3-4 ЗВР Наказ  

4. Аналіз  літнього оздоровлення 

школярів, зокрема дітей з 

багатодітних, малозабезпечених 

сімей  

2 

 

 

         

ЗВР 

 

 

         

Довідка 

 

 

     

 

5 Про організацію роботи з 

профілактики правопорушень, 

злочинності і бездоглядності 

4 ЗВР Наказ  

6. Складання списків учнів пільгових 

категорій 

До 

02.09. 

СП Списки 

 

 

7 Організувати самоосвіту класних 

керівників, соціально-психологічної 

служби , педагога-організатора з 

опрацювання  урядових і галузевих 

документів, що забезпечують 

організацію виховної роботи та 

дотримання законодавства в галузі 

охорони дитинства. 

 

До 

02.09 

ЗВР Звіт  

8 Провести зустрічі, співбесіди з 

громадськими, позашкільними 

установами з питань узгодження та 

конкретизації спільних заходів для 

виховної роботи у 2019 – 2020 н.р. 

Протя 

гом 

місяця 

ЗВР Звіт  

 
 



      ІV                        Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки, охорона праці, 

                                санітарно - профілактичні та оздоровчі    заходи 

1. Організація роботи з безпеки 

дорожнього руху, пожежної безпеки, 

поведінки на воді, в побуті. 

Протя 

гом 

року 

Кл. кер. 

1-11кл. 

Журнали  

2. Організація охорони праці в школі. До 

03.09. 

Д Наказ  

3. Складання актів-дозволів на 

проведення занять у кабінетах, 

майстерні, спортзалі. 

4 Д Акти-

дозволи 

 

 

 

4. Проведення первинного інструктажу 

з педпрацівниками, технічними 

працівниками. 

4 Д Інструк- 

таж 

 

5. Провести вступний інструктаж, 

інструктаж з пожежної безпеки з 

учнями 1 – 11-х класів, 

новопризначеними вчителями й 

технічними працівниками. 

4 Кл.кер. 

 

 

Д 

З 

Інструк- 

таж 

 

6. Перевірити наявність та стан 

первинних засобів пожежогасіння в 

кабінетах та приміщеннях школи. 

До 

28.08. 

З Звіт  

7. Привести у відповідність 

документацію з охорони праці і 

безпеки життєдіяльності в кабінетах. 

До 

30.08. 

Зав.каб. Звіт  

8. Провести інструктивну нараду із 

завідувачами кабінетів, спортзалом, 

майстернею. 

До 

02.09. 

ЗНВР Звіт  

9. Обновити куточок  правил 

дорожнього руху, стенд ЦЗ. 

До 

02.09. 

Вч. осн.зд. 

Вик. ЗВ 

Звіт  

10. Забезпечити в школі санітарно-

протиепідемічний режим, 

систематичне провітрювання 

навчальних кабінетів, вологе 

прибирання, тепловий і світловий 

режим, раціональну організацію 

відпочинку під час перерв, 

проведення фізкультурної паузи на 

уроці. 

Протяг

ом року 

 

ЗНВР 

ЗВР 

ПО 

З 

Педпраців-

ники 

Звіт  

11. Класним керівникам  розсадити учнів 

у класі з урахуванням росту, зору, 

слуху, стану здоров'я. 

До 

03.09. 

Кл.кер. Звіт  

12. Провести перевірку готовності кабі- 

нетів, спортивного залу, майстерні до 

нового навчального року. 

До 

02.09. 

ЗНВР Звіт  

13 Організація роботи з попередження 

харчових отруєнь. Оформити 

інформаційний куточок для батьків та 

учнів щодо організації харчування дітей 

До 

02.09. 

ЗВР 

МС 

Інформа- 

ційні 

стенди 

 

14 Стан проходження медогляду 

працівниками школи   

До 

02.09 

МС Звіт  

       

 



 

 

     V                          Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю 

й аналізу якості  навчально-виховного процесу. 

1. Про затвердження правил 

внутрішкільного розпорядку для 

педагогічного колективу. 

До 

30.08 

Д Наказ  

 

 

2. 

 

Про затвердження номенклатури 

справ школи та призначення 

відповідального з обліку шкільної 

документації. 

До 

02.09. 

Д Наказ  

 

 

 

 

3. Про ведення, зберігання трудових 

книжок, особових справ учнів. 

До 

02.09 

ЗНВР 

Д 

Звіт  

4. Про зберігання документації в 

шкільному архіві. 

До 

02.09. 

Діловод Звіт  

5. Нарада при директору: 

1.Про стан готовності школи до 

нового навчального року. 

2. Про виконання внутрішньо 

шкільного розпорядку всіма членами 

колективу. 

3.Про проведення Свята першого 

дзвоника 

4  

З 

 

Д 

 

 

ЗВР 

 

 

Протокол 

 

 
     VΙ                Фінансово-господарська  діяльність.  Розвиток матеріально – технічної бази 

1. 

 

Стан ТБ і пожежної безпеки при 

організації освітнього процесу 

4 ЗНВР Довідка  

2. Забезпечити дотримання техніки 

безпеки в кабінетах, майстернях, 

спортивному залі, на спортивному 

майданчику. 

Протя 

гом 

року 

ЗНВР Звіт  

3. Довести освітлення навчальних 

приміщень до санітарних норм. 

До 

02.09. 

З Звіт  

4. Перевірити стан заземлення 

електрообладнання та робочий стан 

електроприладів. 

Серпеь 

січень 

З Акт  

5. Забезпечити створення належних  

умов для навчання у кабінетах 

підвищеної небезпеки. 

3-4 З Звіт  

6. Перевірка та очищення всіх 

приміщень від сміття. 

4 З Звіт  

7. Перевірка міцності кріплень та 

обладнання. 

4 З Звіт  

 

8. Складання актів випробувань 

спортивного обладнання. 

4 ЗНВР Акт  

9. Огляд готовності кабінетів, 

майстерень до навчального року, 

оновлення «Паспорта кабінету» 

4 ЗНВР 

З 

Звіт  

10. Поновлення планів евакуації та 

маркування виходів при евакуації 

4 З Звіт  



ВЕРЕСЕНЬ 

 

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

1. Про організацію навчання  

лідерів учнівського самоврядування 

школи 

До 

19.09. 

ЗВР 

ПО 

Наказ  

2. Про організацію науково - методичної 

роботи в школі  педагогічними 

працівниками  2019 - 2020н.р. 

До 

04.09. 

ЗНВР Наказ  

3. Про розподіл обов’язків з питань 

охорони праці та пожежної безпеки 

1 Д Наказ  

4. Про організацію та вивчення предмета 

«Захист Вітчизни». 

04.09. ЗНВР Наказ  

5. Робота класних керівників з 

особовими справами згідно зі 

списками класів, перевірка наявності 

медичних карток, формування 

спеціальних медичних груп з 

фізичного виховання . 

1 ЗНВР 

 

МС 

 

Д 

Особові 

справи 

 

 

Наказ 

 

6. Інструктивна нарада з питань 

планування, оформлення класних 

журналів, ознайомлення з 

інструктивними документами. 

1 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Звіт  

7. Статистичні звіти ЗНЗ-1, РВК-83. 1 ЗНВР Звіт  

8. Формування ГПД. 1 Д Наказ  

9. Складання списків юнаків, які 

підлягають приписці до 

райвійськкомату. 

2 Викладач 

ЗВ,МС 

Списки  

10. Забезпечити поурочне навантаження 

учнів відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог. 

До 

02.09. 

ЗНВР Розклад  

11. Засідання ради школи. 4 Голова 

ради 

Протокол  

12. Про проведення тарифікації. 1 Д Наказ  

13. Встановити режим харчування та 

обслуговування учнів, працівників 

школи у шкільній їдальні.Організувати 

пільгове харчування учнів. 

До 

02.09. 

Д 

ЗВР 

Наказ 

графік 

 

 

14. Організація підвозу учнів до школи 4 Д Наказ  

15. Провести загальношкільну 

конференцію «Підсумки роботи та 

перспективи розвитку, школи, мета і 

завдання діяльності» . 

До 

04.09. 

Д Протокол  

16. Про затвердження графіка чергування 

адміністрації. 

До 

03.09. 

Д Наказ  

17. Про моніторинг вступу випускників до 

вищих навчальних закладів. 

3 Кл. кер. Звіт  

18. Про організований початок 

навчального року. 

До 

03.09. 

Д Наказ  



19. Про режим роботи школи. До 

03.09. 

Д Наказ  

20. Про організацію роботи з молодими 

вчителями у 2019 – 2020 н.р. 

1-3 ЗНВР Наказ  

 

21. Організація індивідуального та 

інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами 

1-2 Д Наказ  

22. Про роботу з обдарованими дітьми у 

2019 – 2020 н.р. 

До 

04.09. 

ЗНВР Наказ  

23. Про проведення предметних тижнів з 

базових дисциплін. 

До 

11.09. 

ЗНВР Наказ, 

графік 

 

 

24. 

Перевірка стану забезпеченості учнів 

підручниками 

1 Б Звіт  

25. Про організацію надання методичних 

консультацій учнівській раді. 

1 ЗВР Наказ  

 

    ІІ                           Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами,  

                                  підвищення їхньої    кваліфікації, атестація. 

1. Організація роботи педагогічного 

колективу над проблемною темою 

школи. 

1 – 3 ЗНВР Звіт  

2. Професійне діагностування вчителів, 

як фактор наукової організації 

підвищення їх кваліфікації. 

1 ПП Звіт  

3. Формування складу атестаційної 

комісії, Складання плану роботи 

засідань атестаційної комісії 

До 

09.10. 

ЗНВР Наказ  

4. Засідання №1 МО вчителів 

початкових класів «Нова українська 

школа – новий зміст освіти». 

1 КШМО 

 

Протокол  

5. Засідання №1 МО вчителів суспільно - 

гуманітарного циклу «Організація 

навчально – виховного процесу». 

1 КШМО 

 

Протокол  

6. Проведення співбесіди з учителями з 

питань самоосвіти. 

2 ЗНВР Звіт  

7. Про роботу атестаційної комісії 

школи. 

1 Д План  

8. Скласти список вчителів, які 

атестуються в 2019 - 2020н.р. 

До 

05.09. 

ЗНВР Список  

9. Огляд науково-методичної бази та 

методичного забезпечення освітнього 

процесу. 

Два 

рази на 

рік 

ЗНВР 

ЗВР 

Звіт  

10. Організувати курсове підвищення 

кваліфікації вчителів згідно з 

графіком. 

Протя 

гом 

року 

ЗНВР План  

11. Консультація для молодих вчителів 

«Оформлення шкільної документації» 

1-4 ЗНВР Звіт  

12. Засідання МР. 

 

2 ЗНВР Протокол  

13. Засідання МО класних керівників №1 1 ЗВР Протокол  



«Методичні рекомендації щодо 

організації роботи класного 

керівника» 

 

 

 

 

 

ІІІ             Система виховної роботи та патріотичного виховання. Охорони дитинства. 

Місячник основ безпеки життєдіяльності «Збережи здоров’я на все життя» 

Ціннісне ставлення до себе 

1. Організація виховної роботи. 1 – 4 ЗВР Наказ, план  

2. Підготовка та проведення заходів в 

рамках місячника «Увага! Діти на 

дорозі!»  

1-4 ЗВР, ПО 

Класні 

керівники 

План, звіт  

3. Організувати роботу гуртків, узгодити 

плани роботи. Презентація гуртків, 

залучення учнів до гурткової роботи 

1 ЗВР Графік  

4. Операції «Сім’я», «Турбота», «Діти 

вулиці»,  «Урок» 

1-3 Кл. кер. 

ПС 

Акти  

 

5. Організація та проведення  першого 

уроку на основі ціннісно-орієнтованої 

тематики 

02.09. Кл.кер 

1-11 кл 

Конспекти  

6. Проведення виборів членів 

учнівського самоврядування та членів 

учнівського комітету. 

До 

18.09. 

ПО Протокол  

7. Створення Ради з правової пропаганди 

та профілактики правопорушень, 

складання плану роботи. 

Засідання Ради  №1 

3 

 

 

4 

ЗВР Наказ 

 

 

Протокол 

 

8. Конференція учнівської ради 

«Ровесник» . 

1 ПО Протокол  

9. Складання графіка виховних заходів, 

та розкладу виховних годин. 

2 ЗВР Графік 

Розклад 

 

10. Перевірка та погодження планів робо- 

ти гуртків, планів виховної роботи . 

1 – 2 ЗВР Плани  

11. Організація роботи з учнями, схильни 

ми до правопорушень та встановлен 

ня контактів із ювенальною превен 

цією Долинського відділу поліції  

1 – 2 ЗВР Наказ 

Заходи 

 

 

12. Організувати чергування учнів в 

кабінетах, класних кімнатах, шкільній 

їдальні під час перерв та після уроків . 

Протя 

гом 

року 

ЗВР Графік  

13. Організація Олімпійського уроку та 

Олімпійського тижня. 

2 ЗВР. 

Макара М.М 

Наказ 

План 

 

14. Соціальний ролик «Хай буде мир на 

всій Землі!» 

4 ПО Сценарій  

15. Організація учнівського 

самоврядування в класах та по школі 

1 ЗВР 

ПО 

Наказ  

16. Організація батьківського всеобучу. 1 ЗВР Наказ  

17. Загальношкільний проект « Учень 

року», «Кращий клас». 

2-4 ЗВР 

ПО 

Положення  

 

18. Виховні години «Державні символи 1 Кл.кер Графік  



України» 1-11кл.  

19. Організувати в школі Всеукраїнський  

тиждень з протидії булінгу 

4 ЗВР 

Кл.кер 

1-11кл. 

ПС 

Наказ  

 

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

                                                     профілактичні та оздоровчі    заходи 

1 Систематичне доведення та роз‘яснення 

нових нормативно-правових документів з 

питань охорони прав та соціального 

захисту дітей пільгових категорій 

Постій

но 

ЗНВР 

ЗВР 

ПС 

Інформація  

3. Контролювати розміщення учнів 

школи за партами згідно з висновками 

медичного огляду. 

Протя 

гом 

року 

Кл. кер 

МС 

Звіт  

4. Маркування парт згідно з віковими 

особливостями учнів. 

До 

03.09. 

Кл. кер. Звіт  

5. 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. 

1-4 ЗВР План  

6. Ознайомлення учнів із планом  

евакуації у разі тривоги та проведення 

тренувань і запобіжних заходів. 

Протя 

гом 

року 

ЗНВР План  

7. Оформлення листків здоров'я учнів у 

класі 

3 Кл. кер. Звіт  

8. Перевірка забезпеченості школи 

засобами пожежогасіння. 

4 З Звіт  

9. Підготовка журналу реєстрації 

інструктажів під час проведення 

позакласної роботи з учнями. 

3 ЗВР Журнал  

10. Укладання адміністрацією та 

профспілковим комітетом угоди з 

охорони праці на новий навчальний 

рік. 

3 Голова 

ПК 

Д 

Угода 

 

 

 

11. Розробити заходи санітарно-

гігієнічної пропаганди серед учнів і 

батьків. 

2 – 3 МС Заходи 

 

 

12. Розробити (переглянути) інструкції з 

охорони праці для професій та видів 

робіт. 

2 ЗНВР Інструкції 

 

 

13. Провести вступний інструктаж з 

безпеки життєдіяльності в кабінетах 

закладу з реєстрацією у відповідних 

журналах інструктажу. 

1 Кл.кер. 

 

Інстуктаж 

 

 

 

 



14. Організація роботи дружини юних 

пожежників «Вогнеборці» 

3 ЗВР Наказ 

 

 

15 Провести роз’яснювальну роботу з 

учнями, батьками, вчителями про порядок 

організації харчування 

 

 

 

1-3 ЗВР Наказ  

  16. Продовжити роботу лекторію для 

учнів: 

- Організація робочого місця. 

 -Режим дня і його виконання. 

 -Особиста гігієна учня. 

 -Гігієна зору. 

 -Профілактика простудних 

захворювань. 

 -Профілактика захворювань,що 

передаються статевим шляхом. 

 -Алкоголь, наркоманія, наслідки їх 

дій на організм. 

 -Профілактика шлунково-кишкових 

захворювань. 

 -Профілактика туберкульозу. 

 -Інфекційні та алергічні 

захворювання. 

 

 

 

До 

05.09 

 

жовтен

ь 

листоп

ад 

грудень 

січень 

 

лютий 

 

березен

ь 

квітень 

травень 

 

 

Кл.кер. 

МС 

 

 

 

Звіт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V                            Контрольно – аналітична діяльність адміністрації щодо контролю 

й аналізу  якості навчально – виховного  процесу. 

1. Перевірка та погодження календарних 

планів, планів виховної роботи  

1 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Плани  

2. Проведення діагностичних  

контрольних робіт з української мови, 

математики. Мета: мати чітке 

уявлення про навчальні досягнення 

учнів на початок навчального року. 

До 

24.09 

ЗНВР Звіт  

3. Організація роботи групи 

продовженого дня (комплектування, 

розклад, зміст діяльності, 

відвідування) 

1-2 ЗНВР 

Вих. ГПД 

Звіт  

4. Нарада при директорові. 

Мета: вирішення перспективних і 

поточних питань роботи школи, 

раціональна і ефективна організація 

навчально-виховного процесу. 

1.Підсумки організаційного періоду 

початку навчального року. 

1. Про  режим роботи  школи. 

2. Про працевлаштування учнів 9, 

11класів. Моніторинг вступу 

випускників школи до ВНЗ. 

Стан профорієнтаційної роботи 

1-3 Д 

 

 

 

 

 

ЗНВР 

 

 

 

ЗВР 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



з учнями. 

3. Про організацію роботи з 

дітьми, які потребують 

особливої уваги. 

4. Про організацію курсової 

перепідготовки вчителів 

5. Про організацію методичної 

роботи 

6. Про ведення шкільної 

документації 

 

 

ЗНВР 

 

 

5. Про забезпечення учнів підручниками 

. 

2 Бібліо- 

текар 

Звіт  

6. Оглядовий контроль (5клас). Мета: 

ознайомлення з учнями класу, 

з'ясування їх потенційних 

можливостей. 

3 – 4 ЗНВР 

 

Звіт  

7. Адміністративний контроль 

.Організація чергування учнів по 

школі. Мета: перевірити якість 

чергування учнів по школі. 

2 ЗВР Звіт  

7. Вивчення рівня розвитку та адаптації 

учнів 1,5 класів. 

Протя 

гом 

місяця 

ПП Звіт 

 

 

 

8. Складання графіка роботи 

спортивного залу. 

1 – 2 Вч.ф/к Графік  

9. Розподіл учнів на групи з  фізичного 

виховання . 

1 Д Наказ  

10. Складання графіка проведення 

батьківських зборів. 

1 – 3 ЗВР Графік  

11. Попереджувальний контроль: 

з'ясувати питання про забезпеченість 

учнів підручниками. 

1 – 2 ЗНВР Звіт  

12. Підсумковий контроль. Плани 

виховної роботи, програми і тематичне 

планування гуртків Мета:відповідність 

віковим особливостям учнів та рівня їх 

вихованості, актуальність поставлених 

завдань, відповідність плану роботи 

школи, системність. 

 

1-4 ЗВР Аналітична 

довідка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VІІ                                              Фінансово – господарська діяльність 
. 

 

1. Складання графіка роботи технічного 

персоналу та розподіл обсягу 

виконання робіт. 

1 Д Графік  

2. Розподіл прибиральної площі між 

техпрацівниками 

1 З Звіт  

3. Складання акту проведення перевірки 

світлового, теплового та повітряного 

режимів. 

4 З Акти  



4. Проводити огляд стану збереження 

майна школи, інвентарю, обладнання в 

кабінетах. 

Протяг

ом року 

Д Звіт  

5. Про створення інвентаризаційної 

комісії . 

1 Д Наказ  

6. Про проведення інвентаризації. 1 Д Наказ  

7. Поповнювати бібліотечний фонд 

новою науково-методичною та 

навчальною літературою. 

Протяг

ом року 

Бібліо- 

текар 

Звіт  

8. Придбання миючих засобів, 

інвентарю. 

Протяг

ом року 

З Звіт  

9. Організація роботи теплового та 

електрогосподарства   в опалювальний 

період 

4 З Звіт  

10. Проводити знімання та контролювати 

показники водомірного, газового 

лічильника, електролічильників. 

Щомі 

сячно 

З Звіт  

11. Організація проведення вологого 

прибирання, провітрювання. 

1 З Звіт  

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ 

   ІІ                               Організаційно - навчальна   робота. Реалізація прав особистості на 

освіту. 

1. Засідання  ради школи. 1 Голова 

ради 

Протокол  

2. Педрада:  

1. Розвиток творчих здібностей учнів 

на основі нестандартних форм та 

нових технологій організації 

пізнавальної діяльності учнів. 

2. Превентивне виховання учнів в 

контексті сучасної освіти. 

 

4 

 

Директор 

 

 

ЗВР 

 

Протокол 

 

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

кваліфікації, атестація. 

1. Засідання атестаційної комісії. 

Опрацювання Положенням про 

атестацію та вимогами  до 

кваліфікаційних категорій. 

До 

10.10. 

 

Д Протокол  

2. Вивчення системи роботи вчителів, які 

атестуються. 

Протяг

ом 

року 

Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Звіт  

3. Засідання МР. 3 ЗНВР Протокол  

4. Організація та проведення  І етапу 

Всеукраїнських предметних  олімпіад 

з базових дисциплін. 

3 – 4 ЗНВР Наказ  

5. Про проведення І етапу Х 

Міжнародного мовно – літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

3 ЗНВР Наказ  



молоді імені Тараса Шевченка 

6. Шкільна спартакіада: 

«Легкоатлетичний крос» 

3 ЗНВР Наказ  

7. Шкільна спартакіада: «Футбол»,  

змагання «Шкіряний м’яч» 

1-4 ЗНВР Накази  

8. Психолого-педагогічний семінар №1 

на тему: «Творчі якості вчителя» 

4 Пр. 

психолог 

Протокол  

9. Засідання МО класних керівників №2 

«Роль класного керівника у 

формуванні особистості на засадах 

духовності, моральності, 

толерантності, поваги до культурного 

та історичного минулого.» 

4 ЗВР Протокол  

10. Засідання МО суспільно – 

гуманітарного циклу №2 

«Удосконалення роботи вчителів 

предметів гуманітарного циклу над 

розвитком пізнавальних інтересів 

учнів» 

4 КШМО Протокол  

11. Засідання МО природничо - 

математичного циклу №2 «Організація 

індивідуальної роботи з учнями, як 

необхідна умова розвитку їх творчої 

обдарованості» 

4 КШМО Протокол  

12. Стан викладання та рівень навчальних 

досягнень учнів з української мови та 

літератури 

4 Д Протокол  

 

ІV                     Система виховної роботи та патріотичного виховання. Охорона                                

дитинства. 

Професійна орієнтація та до профільна підготовка. Ціннісне ставлення до праці 

 

1. Операція «Турбота» до міжнародного 

дня людей похилого віку (надання 

допомоги перестарілим, хворим, 

самотнім людям).  

1 – 4 

тижден

ь 

ЗВР 

ПО 

Звіт  

2. Підготовка та святкування Дня 

працівників освіти.  

1 ЗВР 

ПО 

Наказ 

Сценарій 

 

3. День Захисника України. "Козацька 

держава -наша гордість і слава! 

"Конкурс строю і військової пісні 

приурочений Дню ЗахисникаУкраїни 

(3-11 класи) 

Посвята учнів 2 класу у «козачата». 

11.10 ЗВР 

ПО 

Викладач 

ЗВ 

Сценарій  

4. Організувати роботу школи з питань  

охорони дитинства та поновлення 

обліку дітей,  

які потребують соціального захисту 

3  СП Наказ, 

Звіт 

 

5. Організація військово-спортивної 

патріотичної гри «Сокіл» ( «Джура» 

)Українського козацтва. 

 

1-3 ЗВР Наказ  



6. Конкурс «Кращий правознавець 

школи» 

 

3 ПО 

Вч.право 

знавства 

Звіт  

7. Загальношкільні батьківські збори 

«Спільні дії сім’ї та школи у вихованні 

дітей » 

 

4 Д 

ЗВР 

Протокол  

8. Скласти соціальний паспорт школи. 

 

До 

20.10. 

СП соціальний  

паспорт 

 

 

9. Конкурс Учнівських проектів «Я 

громадянин України» 

 

До 

21.10 

ЗВР 

ПО 

 

Наказ  

V                      Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, 

                                    санітарно - профілактичні та оздоровчі заходи 

1. Тиждень знань  безпеки 

життєдіяльності 

3 ЗНВР Наказ  

2. Здійснити перевірку стану охорони праці 

та техніки безпеки в школі 

1 Д Звіт  

3. Провести роз’яснювальну роботу 

серед батьків щодо необхідності 

контролю за реальним станом здоров’я 

дітей.  

3 Кл. кер. 

МС 

Звіт  

4 

 

Проаналізувати, узагальнити 

результати  медичного огляду учнів. 

Провести диспансеризацію дітей, які 

мають хронічні захворювання. 

1-4 МС   

5 Провести анкетування учнів та батьків 

щодо організації харчування 
4 ЗВР Звіт  

6 День здоров’я. 18.10. ЗВР Наказ, план  

 

VІ                      Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу  

                                                                     якості навчально-виховного процесу. 

1. Перевірка підготовки вчителів до 

уроків (поурочні плани). 

1 ЗНВР Звіт  

2. Контроль за станом ведення класних 

журналів. Мета: культура оформлення 

журналу, своєчасність заповнення, 

контроль за дотриманням учителями 

правил введення класних журналів.   

4 ЗНВР Наказ  

3. Фронтальний контроль за підготовкою 

організації осінніх канікул.  

Мета: перевірити доцільність на осінні 

канікули заходів, їх відповідність 

вікові учнів та особливостям даного 

дитячого колективу.  

4 ЗВР План  

 

 

 

 

4. Поточний контроль за проведенням 

класних годин .  

Мета: ознайомитися із системою 

проведення класних годин, їх змістом, 

формою, результативністю.   

2 ЗВР Звіт  

5 Підсумковий контроль .  

Робота учнівського самоврядування.  

3 ЗВР Педрада  



Мета: роль учнівського 

самоврядування у соціальній адаптації 

учнівської молоді 

6. Вивчення адаптаційного періоду учнів 

1, 5 класів. 

2 ПП Звіт  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарада при директорові. 

Мета: вирішення перспективних і 

поточних питань роботи школи, 

раціональна і ефективна організація 

освітнього процесу. 

1. Підготовка школи до роботи в 

осінньо- зимовий період. 

2. Про організацію та проведення І 

етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

3. Про проведення атестації 

педпрацівників. 

4. Про відвідування учнями 

навчальних занять. 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

З 

 

ЗНВР 

 

 

ЗВР 

 

 

Протокол 

 

 

Звіт 

 

Наказ 

 

Наказ 

Протокол 

 

 

8. Попередній контроль за відвідуванням 

присутності учнів на перших і 

останніх уроках. 

Мета: перевірити дисциплінованість та 

відповідальність за виконанням 

статуту школи, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку учнів. 

 

1- 4 ЗВР 

СП 

Нарада при 

директору 

 

9. Здійснення контролю за 

відпрацюванням робочого часу 

технічним  та допоміжним 

персоналом. 

1 – 4 Д Звіт 

 

 

 

10. Поточний контроль: 

взаємовідвідування уроків учителями. 

Мета: вивчити стан 

взаємовідвідування уроків, визначити 

результативність такої форми 

контролю.  

1 – 4 ЗНВР Звіт  

 

 VІІ                   Фінансово – господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази. 

 

1. Проведення інвентаризації шкільного 

майна та обладнання. 

 

1 – 4 Д 

З 

Акти 

Звіт 

 

2. Підготовка школи до осінньо-

зимового періоду. 

1 – 4 З 

Кл.кер. 

Звіт  

3. Перевірка готовності системи 

опалення до зимового сезону. 

1 З Звіт, акти  

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

 ІІ                      Організаційно – навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту. 

1. Засідання ради школи. 2 Голова 

ради 

Протокол  

2. Про проведення психолого-

педагогічного консиліуму в 5 класі. 

1-2 ЗВР 

ПП 

Наказ  

ІІІ                                  Науково – методична робота. Робота з педагогічними кадрами,  

                                                          підвищення їхньої кваліфікації, атестація. 

1. Тиждень української писемності. 1 ЗНВР Наказ  

2. Тиждень інформатики та ІКТ. 3 ЗНВР Наказ  

3. Про проведення І етапу ХХ 

Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 

1 ЗНВР Наказ  

4. Про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості 

3 ЗНВР Наказ  

5. Міжнародний інформатичний конкурс 

«Бобер» 

2 ЗНВР Звіт  

6. Шкільна спартакіада: «Теніс» 1-4 ЗНВР Наказ  

7. Засідання МО вчителів початкових 

класів №2 «Системно – діяльнісний 

підхід як філософія освіти початкової 

школи. Мовно – літературна освітня 

галузь» 

1-4 КШМО Протокол  

 

ІV                   Система виховної роботи та патріотичного виховання. Охорона  дитинства 

Національно-патріотичне виховання. Ціннісне ставлення до суспільства і держави 

1. День писемності .  

Акція «Одягни вишиванку». Дайджест 

«Мови рідної скарби». Літературна 

світлиця до дня української 

писемності та мови». Колаж малюнків 

«Барвистий спів мови» 

2 ПО 

Вч. 

Української 

мови та 

літератури. 

Сценарій  

2. Всеукраїнська краєзнавча експедиція 

"Моя Батьківщина - Україна". 

 

До 

15.11 

ПО Звіт  

3.  Дні  пам’яті жертв Голодомору і 

політичних репресій в  Україні.    

«Хай на весь світ колиситься 

український хліб» 

4 ЗВР 

ПО 

Сценарій  

4. Засідання учнівської ради з участю 

педагогів-консультантів 

3 ПО Протокол  

5. День Гідності та Свободи. 

 «Україна- країна гідна свободи»  

21.11 Пед.та 

уч.колект 

Інформува

ння 

 

6. Всесвітній День дитини ( день 

прийняття Конвенції ООН про права 

дитини) 

20.11 ЗВР 

 

       ПО 

Інформува

ння 

 



 Ігрова програма «Хай щастю дитини 

не буде кінця» 

7. Тренінг «Толерантність і 

нетерпимість»  

4 СП Колаж  

 

 

V.                       Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, санітарно  

профілактичні та    оздоровчі заходи. 

1. Проведення профілактичного огляду 

технічного, електричного та 

протипожежного обладнання. 

 

4 З Звіт  

2. Проведення бесід про правила 

поведінки в громадських місцях, 

протипожежну безпеку 

1 – 4 Кл. кер. Звіт  

3. Аналіз виконання колективного 

договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом. 

4 Голова 

ПК 

Звіт  

4. Проведення навчання і перевірки 

знань з охорони праці педпрацівників 

та робітників, які є новопризначеними. 

1 – 4 Д Наказ  

5. Бесіди по профілактиці інфекційних 

захворювань в осінньо- зимовий 

період 

3 МС 

КК 

Звіт  

VІ                                Контрольно – аналітична діяльність адміністрації  щодо контролю й 

аналізу якості навчально – виховного процесу. 

1. Фронтальний контроль: проведення  

виховних годин у 5-11 класах 

Мета: ознайомитися з системою 

проведення виховних годин, їх 

змістом, формою та результативністю 

1-4 ЗВР Довідка  

2. Вибірковий контроль за проведенням 

індивідуальної роботи з учнями різних 

категорій. 

Мета: перевірити результативність 

виховної роботи з учнями, схильними 

до правопорушень, дітей із 

малозабезпечених та багатодітних 

родин  

3 ЗВР Довідка 

 

 

3. Поточний контроль: «Про співпрацю 

вчителів початкових класів з 

вихователем ГПД». 

4 ЗНВР Звіт  

4. Нарада при директорові: 

1. Забезпечення наступності 

освітнього процесу початкової і 

середньої ланки («5 клас: від адаптації 

до успіху») 

2. Про проведення Тижня військово-

патріотичного виховання 

 

1-4 

 

ЗНВР 

 

ЗВР 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Поточний контроль за відвідуванням 

школи. 

Мета: перевірити відвідування учнями 

уроків, позакласних заходів. 

1 – 4 ЗВР 

СП 

Звіт  



Мета: перевірити форми і методи 

роботи класних керівників з 

профілактики пропусків та запізнень 

учнів 

6. Фронтальний контроль за станом 

наповнення груп у гуртках школи. 

Мета: перевірити відвідування учнями 

занять. 

 

3,4 ЗВР Звіт  

 

 

7. Оглядовий контроль за  охоплення 

учнів гарячим харчуванням 

1 ЗВР Звіт  

8 Оглядовий контроль. Самоосвіта 

педагогів . Мета:відвідування 

бібліотеки, ознайомлення з новинками 

методичної літератури... 

1-4 ЗНВР,  

ЗВР 

Виступ на 

МО 

 

9. Діагностичний контроль: відвідування 

батьками батьківських зборів. 

Мета:  аналіз відвідування 

батьківських зборів 

1 – 4 ЗВР довідка  

10. Про підсумки проведення психолого-

педагогічного консиліуму в 5 класі 

4 ЗВР 

ПС 

Наказ  

 

VІІ                  Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази. 

 

І. Перевірка готовності школи до зими. 1-4 З Звіт  

2. Поповнити матеріальну базу кабінетів 

хімії, фізики реактивами, приладами, 

необхідними для проведення 

лабораторних і практичних робіт. 

 

1 – 4 Зав.каб. 

Д 

Звіт  

3. Рейди – перевірки стану прибирання 

класних кімнат 

3-4 З Звіт  

4. Планування бюджету на 2019р. 3 Д Подання  

 

 

ГРУДЕНЬ 

 

ІІ                     Організаційно – навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту. 

1. Про рух учнів за Ι семестр 

навчального року. 

4 Кл.кер. Звіт  

 

ІІІ               Науково – методична робота. Робота з педагогічними кадрами,  

                                       підвищення їхньої кваліфікації, атестація. 

1. Засідання МР. 3 ЗНВР Протокол  

2. Засідання атестаційної комісії «Про 

хід атестації». 

3 Д Протокол  

3. Тиждень початкової освіти. 1 ЗНВР Наказ  



4. Тиждень суспільствознавчих 

дисциплін. 

3 ЗНВР Наказ  

5. Про ведення учнями щоденників 2 ЗНВР Наказ  

6. Шкільна спартакіада: «Баскетбол» 1-4 ЗНВР Наказ  

7. Стан викладання та рівень навчальних 

досягнень учнів із хімії 

4 ЗНВР Протокол  

8. Засідання МО класних керівників №3 

на тему: «Інновації в патріотичному та 

громадянському вихованні.» 

 

4 ЗВР Протокол  

   

  

ІV       Система виховної роботи та патріотичного виховання. Охорона дитинства. 

Місячник військово-патріотичного виховання 

1. Акція до Міжнародного дня волонтера 

«Посилка військовим» 

Протяг

ом 

року 

ПО 

Викладач 

ЗВ 

Звіт  

2 Загальношкільний флеш-моб з 

використанням червоної символу -

стрічки 

"СНІД" Документальний фільм 

"Скажемо СНІДу - ні!"Профілактика 

адитивної поведінки... 

01.12 Соц.-псих. 

служба 

ПО 

Центр 

Здоров'я 

Звіт  

3. Тиждень профілактики шкідливих 

звичок. 

3 ЗВР 

СП 

Наказ 

План 

 

4. Свято доблесті та мужності  до Дня 

Збройних Сил України «Держава наша 

є і вічно буде». 

Виставка малюнків «Захисники 

України очима дітей». Флеш-моб до 

Дня Збройних сил України 

1 ЗВР 

ПО 

Вч.ЗВ 

Дишкант 

Н.В. 

Сценарій 

Звіт 

 

5. Свято Миколая    

"Чудотворець Миколай подаруночки 

роздай" Практикум "Доброти" 

Дитячий ранок 

3 ЗВР 

Григорська 

Л.В. 

План 

Звіт 

 

6. Організація новорічних свят. 
("Новорічна казка". «Новорічне КВК» 
Конкурс новорічних композицій 

«Ялинка без ялинки» 

 

4 ЗВР 

ПО 

Кл. 

керівники 

Наказ 

Сценарій 

 

 

7. Організація роботи під час зимових 

канікул. 

1 – 4 ЗВР План 

Наказ 

 

8. Забезпечити дітей пільгових категорій 

різдвяними та новорічними 

подарунками 

3-4 Д 

ЗВР 
Звіт  

 

9. Організувати заходи з нагоди 

проголошення Загальної декларації 

прав людини  

«Права та обов’язки дитини» виховні 

2 ЗВР 

ПО 

Кл.кер. 

Вчитель 

План 

наказ 

 



години. 

 

правознавства 

Луцик І.Р. 

 

V                     Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, санітарно – 

профілактичні  та оздоровчі заходи. 

1. У планах роботи на період канікул 

передбачати заходи оздоровчого 

характеру та заходи щодо попередження 

дитячого травматизму 

3 – 4 Кл.кер. Плани  

2. Про дотримання вимог техніки 

безпеки під час проведення 

новорічних свят. 

3 ЗВР Наказ  

3. Контроль за доглядом евакуаційних 

шляхів. 

3 З Звіт  

4 Здійснювати  контроль за станом 

роботи з попередження дитячого 

травматизму 

1-4 ЗВР Довідка  

  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 Ι 

семестр. 

4 ЗНВР Наказ  

2. Перевірка техніки читання учнів 2-4-х 

класів. 

2 ЗНВР Наказ  

3. Проведення контрольних зрізів знань з 

хімії (7 – 11 кл.) за Ι семестр 2019-2020 

н.р. 

Мета: з'ясувати рівень навчальних 

досягнень учнів, моніторинг. 

1 – 4 ЗНВР Наказ  

4. Адміністративний контроль: контроль 

за виконанням управлінських рішень. 

Мета: визначити рівень  їх виконання. 

4 Д Звіт  

5. Підсумковий  контроль за веденням 

класних журналів за І семестр 2019-

2020 н.р.  

Мета: виконання навчальних планів і 

програм об’єктивність оцінювання 

знань учнів, характер, обсяг домашніх 

завдань. 

4 ЗНВР Наказ  

6. Нарада при директорові: 

1. Про виконанням  річного плану 

школи. 

2. Про стан роботи з попередження 

дитячого травматизму 

 

1-4 

Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Протокол 

 

 

 

 

7. Комплексно-узагальнюючий контроль: 

перевірка виконання планів виховної 

роботи класних керівників за Ι семестр 

2019-2020н.р. 

4 ЗВР Наказ 

 

 

8. Оглядовий контроль за підготовкою 

новорічних і різдвяних свят, канікул. 

Мета: вияснити наскільки 

4 ЗВР 

 

Звіт  



враховуються запити та інтереси учнів 

під час планування зимових канікул.   

9. Тематичний контроль за роботою 

факультативів в І семестрі. 

1 – 4 ЗНВР Довідка  

10. Про виконання навчальних програм і 

планів 

2 ЗНВР Наказ  

11. Про результати перевірки учнівських 

щоденників 

3 ЗНВР Наказ  

 

12. Про підсумки внутрішкільного 

контролю за веденням і перевіркою 

учнівських зошитів 

4 ЗНВР Наказ  

13 Тематичний контроль за станом  

педагогічної взаємодії класних 

керівників та учнівських колективів з 

превентивного виховання 

1-4 ЗВР Виступ на 

педраді 

 

14. Контроль за проведенням батьківських 

зборів. 

Мета: перевірити тематику 

батьківських зібрань, актуальність 

питань. 

3-4 ЗВР Довідка  

15. Фронтальний контроль. Стан роботи з 

попередження дитячого травматизму 

4 ЗВР Виступ на 

нараді при 

директору 

 

16. Фронтальний контроль. Стан ведення 

шкільної документації 

4 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Наказ  

   

VІІ                                                        Фінансово – господарська діяльність.  

                                                                Розвиток  матеріально – технічної бази. 

 

 

1. 

Контроль за режимом 

теплозбереження та освітлення у 

навчальних кабінетах. 

1-3 З Звіт  

 

2. 

 

Проведення рейдів з перевірки участі 

працівників і учнів у заходах з 

енергозбереження.   

3 ЗВР 

Уч.рада 

Звіт  

 

3. 

Поповнення матеріальної бази (м’ячі, 

скакалки, сітки) для проведення уроків 

фізичної культури.  

3 Вч. ф/к 

Д 

Звіт  

4. Оформити передплату на періодичні 

видання. 

1 – 4 Бібліо-текар Звіт  

 

 

СІЧЕНЬ 

ІІ      Організаційно – навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту. 

1. Коригування плану роботи школи на  

ΙΙ семестр 2019-2020 н.р. 

 

1 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

План  



2. Коригування списків про безкоштовне 

харчування учнів. 

1 Кл.кер. 

Д 

Наказ  

3. Про зміни у педагогічному 

навантаженні на ΙΙ семестр 2019-2020 

н.р. 

1 Д Наказ  

4. Складання календарного плану 

особових заходів з цивільного захисту 

на навчальний рік 

1 ЗНВР 

Вч. ЗВ 

Плани  

5 Педрада: 

1. Про діяльність педагогічного 

колективу щодо стимулювання 

позитивного ставлення до 

учіння, розвитку інтересу до 

навчання». 

2. Про стан  викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів 5-11 

класів із хімії 

2  

 

Д 

 

 

 

 

 

ЗНВР 

 

 

Протокол, 

доповіді 

 

ІІІ                         Науково – методична робота. Робота  з педагогічними кадрами,  

                                            підвищення   їхньої  кваліфікації, атестація. 

1. Тиждень іноземних мов. 4 ЗНВР Наказ  

2. Психолого-педагогічний семінар №2 з 

елементами тренінгу  «Вплив успіху 

вчителя на розвиток життєвої 

компетентності учнів»  

2 Соц. 

педагог 

Протокол  

3. Засідання МР 1 ЗНВР Протокол  

4. Про проведення Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру», 

фізичного «Левеня» 

4 ЗНВР Наказ  

5. Засідання ШМО вчителів початкових 

класів №3 «Педагогіка партнерства як 

ключовий компонент Нової 

української школи. Математична 

освітня галузь» 

3 КШМО Протокол  

6. Засідання ШМО вчителів суспільно – 

гуманітарного циклу №3 

«Індивідуалізація навчально – 

виховного процесу на основі 

диференціації. Робота з обдарованими 

учнями» 

4 КШМО Протокол  

7. Засідання ШМО вчителів природничо 

– математичного циклу №3 

«Педагогічна майстерність вчителя, як 

основа успішного формування в учнів 

предметних компетенцій» 

4 КШМО Протокол  

8. Поповнення бази даних по ЗНО. 

Оформлення стенду «Увага! ЗНО – 

2020» 

2 ЗНВР   

   ІV      Система  виховної роботи  та патріотичного виховання. Охорона дитинства 



Місячник національно - патріотичного виховання 

1. Коригування та узгодження планів 

виховної  роботи на ІІ семестр 2019 – 

2020 н.р. з кл. керівниками, соціально-

психологічною службою, педагогом –

організатором. 

1-2 ЗВР Плани  

2 "Вифлеємська зоря несе мир на 

Україну"  Святкова хода з колядою. 

1-2 

 

 

 

   ЗВР 

    ПО 

Вч.муз 

 

Сценарій  

3 "Калиновий цвіт" (колядки, щедрівки 

рідного краю) Колективна справа-збір 

продов

ж 

місяця 

Вчитель 

Кріль Н.В. 

Центр 

Дозвілля 

Звіт  

4 День пам'яті героїв Крут.  

"Їх подвиг у пам’яті вічні, прославлені 

їх імена". 

29.01 ЗВР 

ПО 

Сценарій  

5  «Ти воскресни моя Україна, в своїм 

блиску і славі своїй» 

Історико-літературна композиція до 

Дня соборності України 

22.01 ЗВР 

ПО 

Флик Т.М. 

Сценарій  

6 Класні збори « Права та обов’язки 

учня» 

3-4 кл.кер 

5-11кл 

Протокол  

   

V                  Охорона життя і здоров’я дітей, заходи  безпеки, охорона праці,  

                                   санітарно – профілактичні та оздоровчі заходи. 

1. Робота з профілактики інфекційних 

захворювань, харчових отруєнь.  

4 Кл.кер. 

МС 

Звіт  

2. Випуск санітарного бюлетеня 

«Інфекційні захворювання». 

3-4 МС Бюлетень  

3. Провести аналіз травматизму учнів та 

працівників. 

3 – 4  ЗВР Звіт  

4. Профілактика дорожньо-

транспортного травматизму. 

3 - 4 Кл.кер. Інструктажі  

  

VІ                        Контрольно – аналітична діяльність адміністрації щодо контролю 

                                          й аналізу якості навчально – виховного процесу. 

1. Аналіз, погодження та затвердження 

календарних планів на ΙΙ семестр 

2019-2020 н.р. 

1-2 ЗНВР Плани  

2. Складання та затвердження графіків 

контрольних робіт. 

3-4 ЗНВР Графік  

3 Діагностичний контроль. Проектна 

діяльність 

4 ЗВР Виступ на 

нараді 

класних 

керівників 

 



4.  Тематичний контроль.  

Плани виховної роботи  класних 

керівників  

Мета:відповідність віковим 

особливостям учнів та рівня їх 

вихованості, актуальність 

поставлених завдань, відповідність 

плану роботи школи, системність 

3-4 ЗВР Наказ  

5 Нарада при директорові: 

1. Про результати роботи школи на 

зимових канікулах 

2.Про роботу з попередження 

правопорушень 

 

3 

 

 

 

 

ЗВР 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

VІІ                                   Фінансово – господарська діяльність.  

  Розвиток матеріально – технічної  бази. 

1. Про збереження шкільного майна та 

санітарний стан школи. 

2 З Звіт  

2. Аналіз використання енергоносіїв. 4 З Звіт  

3. Підведення підсумків роботи школи 

зі зміцнення матеріальної бази і 

господарської діяльності. 

2 Д 

З 

Звіт  

 

 

 

 

ЛЮТИЙ 

ІІ                        Організаційно – навчальна робота. Реалізація прав особистості  на освіту. 

1. Про організацію роботи щодо 

замовлення видачі, обміну 

документів про освіту. 

2 - 3 Д Наказ  

    ІІІ                      Науково – методична робота. Робота  з педагогічними кадрами, 

підвищення   їхньої  кваліфікації, атестація. 

1. Декада молодого вчителя. 2 ЗНВР Наказ  

2. Тиждень математики та фізики. 4 ЗНВР Наказ  

3. Тиждень художньо-естетичних 

дисциплін 

1 ЗНВР Наказ  

4. Тиждень ГПД 3 ЗНВР Наказ  

5. Х Всеукраїнська гра «Соняшник» 1-4 ЗНВР Звіт  

6. Шкільна спартакіада: «Волейбол» 1-4 ЗНВР Наказ  

7. Засідання МО класних керівників 

№4«Превентивне виховання учнів» 

4 ЗВР Протокол  

   

 



 ІV     Система  виховної роботи  та патріотичного виховання. Охорона дитинства. 

Превентивне виховання. Місячник правових знань та   правової пропаганди. 

1. Тиждень профілактики 

правопорушень. 

2 ЗВР Наказ  

2. Виховні години «Закон і ми» 1-4 Кл.кер Конспекти  

3. День  вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав 

14.02 ЗВР 

ПО 

вч. історії 

Інформаційн

і хвилини 

 

4. «Незборимі ми, допоки в України є 

такі сини»»" Вахта пам'яті Небесній 

Сотні до Дня гідності та свободи. 

"Герої Небесної Сотні та воїни, які 

загинули в зоні АТО"   

Екскурсія до пам'ятника 

20.02 ПО 

Активи 

учнів 

Кл.кер 

 

Сценарій  

5.  "Передаймо нащадкам наш скарб – 

рідну мову". Свято українського 

слова 

"Стрічка у косі" Акція 

 

21.02 ЗВР 

Вч. 

Українськ

ої мови та 

літератури 

Вч.зарубіж

ної 

літератури 

Сценарій  

6. Операція «Діти вулиці» 1-4 ЗВР 

ПО 

уч.рада 

кл.керівни

ки 

Звіт  

 

 

 

7. Проект «Інтернет та ми». Зустріч в 

колі друзів «В світі безпечного 

Інтернету» 

10.02 ЗВР 

ПО 

ПС 

Звіт  

 

 

 

  V                              Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці,   

                                         санітарно –  профілактичні та оздоровчі  заходи. 

 

1. Контроль санітарно-гігієнічного 

режиму у навчальних приміщеннях 

2 ЗВР Звіт  

2. 

 

Адміністративний контроль: 

Мета: перевірити стан документації з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в кабінетах 

інформатики, фізики, хімії,  

майстерні та спортивному залі.   

1 - 4 ЗНВР Довідка  

 

 VІ                                     Контрольно – аналітична діяльність адміністрації щодо 

                                        контролю й аналізу  якості   навчально – виховного  процесу. 

 

1. Тематичний контроль: підготовка до 

ДПА учнів 4-х, 9-х класів. 

4 ЗНВР Звіт  



Мета: вивчити систему роботи 

вчителів із підготовки до ДПА. 

2. Контроль за присутністю учнів на 

перших і останніх уроках. 

Мета: перевірити дисциплінованість 

та відповідальність учнів  з 

виконання статуту. 

1 – 3 СП 

Уч.рада 

Звіт  

3.  Тематичний контроль. Стан 

проведення годин класного керівника  

Мета:відповідність плану, 

систематичність, результативність, 

відвідування учнями. 

1 - 4 ЗВР 

 

Звіт 

 

 

4 Фронтальний контроль за станом 

роботи шкільної їдальні та 

організації харчування учнів. 

Мета: перевірити організацію 

харчування дітей пільгових 

категорій. 

1-4 ЗВР Довідка  

5. Нарада при директорові: 

1.Про роботу з обдарованими дітьми. 

2.Про підготовку до державної 

підсумкової атестації 

3.Про результати контролю роботи 

шкільної їдальні 

4 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль за виконанням та 

поверненням вхідного і вихідного 

листування, за веденням алфавітної 

книги.  

3-4 Д Звіт  

7 Фронтальний контроль. Ведення 

документації учнівського 

самоврядування школи (список 

членів, планування, протоколи 

засідань, розробки заходів) 

4 ЗВР Аналітична 

довідка 

 

8 Тематичний контроль. Стан роботи 

по запобіганню правопорушень серед 

неповнолітніх (зайнятість учнів, 

схильних до 

правопорушень,індивідуальна робота 

з учнями, робота з батьками, 

діагностично-корекційна робота) 

4 ЗВР Наказ  

9. Перевірка стану ведення 

документації вчителів та  учнів, які 

навчаються за  індивідуальною та 

інклюзивною формами  навчання 

1-2 ЗНВР Звіт  

 

VІІ          Фінансово – господарська діяльність. Розвиток матеріально – технічної  бази. 

ЗНВР 

1. Складання кошторису витрат на 

новий навчальний рік. 

 

4 Д Кошто- 

рис 

 

2. Коригування плану проведення 

ремонту приміщень школи. 

4 З План  



 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

ІІ                   Організаційно – навчальна робота. Реалізація прав особистості  на освіту. 

1. Підготовка до проведення Дня 

цивільного захисту. 

4 ЗНВР Звіт  

   

ІІІ                          Науково – методична робота. Робота  з педагогічними кадрами, 

підвищення   їхньої  кваліфікації, атестація. 

1. Оформлення документів з атестації 

вчителів. 

2 – 3 ЗНВР 

Д 

Атеста-ційні 

листи 

 

2. Підсумкове засідання атестаційної 

комісії «Про підсумки атестації». 

4 Д Протокол 

наказ 

 

3. Засідання МР. 4 ЗНВР Протокол  

4. Педагогічна рада: 

1. Про організоване закінчення 

2019 -2020 н.р., підготовку та 

проведення державної 

підсумкової атестації учнів 

4,9-х класів 

2. Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень з 

географії 

3. Булінг в школі та в сім’ї. 

4. Особливості впровадження 

дистанційного навчання 

 

4 

 

ЗНВР 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВР 

 

Д 

 

Протокол 

 

 

 

 

5. Психолого-педагогічний семінар №3 

на тему: «Вплив оцінюючої 

діяльності вчителя на психологічний 

клімат класу» 

4 Пр. 

психолог 

Протокол  

6. Тиждень природничих дисциплін 2 ЗНВР Наказ  

7. Тиждень української мови та 

літератури і зарубіжної літератури. 

2 ЗНВР Наказ  

8. Тиждень книги. 3 ЗНВР Наказ  

9. Засідання МО вчителів природничо - 

математичного циклу №4 «Від 

мотивації на уроці – до мотивації у 

житті. Роль та місце комп’ютерних 

технологій та інтернет джерел на 

уроках» 

3 КШМО Протокол  

10. Засідання МО вчителів початкових 

класів №4 «Модернізація змісту 

освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту початкої 

освіти. Природнича освітня галузь» 

3 КШМО Протокол  

11. Засідання МО вчителів суспільно – 

гуманітарного циклу №4 «Шляхи 

формування соціальної 

компетентності особистості в 

контексті виконання навчальних 

3 КШМО Протокол  

 

 

 

 



програм та державних освітніх 

стандартів» 

 

 

 

 

 

ІV          Система  виховної роботи  та патріотичного виховання. Охорона дитинства. 

Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами 

натуралістичної роботи. Ціннісне ставлення до природи 

1.  "Слався , Тарасе великий!»                              

Свято Шевченківської поезії 

"Юні таланти - Кобзарю" Малюнкова 

композиція 

 

1-2 ЗВР 

ПО 

Вч.укр. 

мови та 

літератури 

Вч.музики 

Наказ  

2. Організація виховної роботи на 

весняних канікулах. 

3 ЗВР План  

3. «Неси добро у світ природи» Виховні 

години. 

Медіа-мандрівка «Природні дива 

України» 

4 ЗВР 

ПО 

фотоколаж  

4. Пізнавальні години до Міжнародного 

Дня боротьби за ліквідацію расової 

дискримінації. 

20.03 ПО 

Кл.керівни

ки 

Вч.правозн

авства 

Конспект  

5. Екологічний тиждень 4 ЗВР 

Пенгрин 

В.Б. 

 

Наказ  

6. "Весну закликаю до рідного 

краю"Ігрова програма для початкової 

ланки 

Впродов

ж 

місяця 

ПО 

Цент 

Малюк 

План  

 

V                         Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, 

санітарно – профілактичні та оздоровчі  заходи. 

1. Проведення  інструктажу  з ТБ та 

правил поведінки під час канікул. 

3 Кл.кер. Інструк- таж  

2. Провести огляд кабінетів, майстерні, 

спортзалу, ігрових спортивних 

майданчиків з дотримання вимог 

безпеки життєдіяльності дітей 

4 Д 

З 

Звіт  

3. Випустити бюлетень «Особиста 

гігієна учня» 

3 медсестра Бюлетень  

 

VІ                         Контрольно – аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й 

аналізу якості   навчально – виховного процесу. 

1. Комплексно-узагальнюючий 

контроль :аналіз методичної роботи  

з проблем виховання 

1 – 3 ЗВР Наказ 

МО 

 

2. Оглядовий контроль за проведенням 

виховних заходів під час весняних 

канікул. Мета: перевірити роботу 

4 ЗВР Довідка  



гуртків у канікулярний час.  

3. Контроль за веденням медичних 

документів юнаків призовного віку. 

2 – 3 МС Звіт  

4. Поточний контроль: робота з 

обдарованими учнями.  

Мета: визначити рівень 

індивідуальної роботи з 

обдарованими учнями. 

1 – 4 ЗНВР Звіт  

5. Про порядок закінчення навчального 

року та проведення ДПА в 2019-2020 

н.р. 

4 ЗНВР Наказ  

6. Про затвердження заходів 

педагогічного колективу школи щодо 

організованого завершення 2019-

2020 н.р. і підготовки до нового 

2020-2021 н.р. 

4 ЗНВР Наказ  

7. Про виконання програми з плавання 4 ЗНВР Наказ  

8 Оглядовий контроль за чергуванням 

учнів у класах та по школі 

1-4 ЗВР Звіт  

9 Тематичний контроль: проведення 

батьківських зборів 

4 ЗВР МО  

10. Нарада при директорові: 

1.Про результати роботи дружини  

юних рятувальників-пожежних 

«Вогнеборці» 

 

3 

 

 

ЗВР 

 

Протокол 

 

11. Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

англійської мови 

2 Д Наказ  

12. Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень із української 

мови  та літератури 

3 Д Наказ  

VІІ                    Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

1. Проведення перевірки світлового, 

теплового та повітряного режиму.  

3 

 

З Звіт  

2. Прибирання шкільної території. 2 З Звіт  

 

 

 

КВІТЕНЬ 

 

 

ІІ                     Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 

1. Засідання ради школи. 4 Голова 

ради 

Протокол  

     ІІІ                      Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами,  

                                              підвищення їхньої кваліфікації, атестація 

1. Тиждень знань безпеки 

життєдіяльності. 

1 ЗНВР Наказ  

2. Тиждень психології. 3 ЗНВР Наказ  

3. Шкільна спартакіада: «Легка 1-4 ЗНВР Наказ  



атлетика» 

4 Засідання МО класних керівників №4 

«Вдосконалення родинного 

виховання» 

4 ЗВР Протокол  

 

ІV                       Система виховної роботи та патріотичного виховання. Охорона 

дитинства. 

Художньо-естетичне виховання. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1. "Жменя сміху – всім на втіху".   День 

гарного настрою. Створення 

стіннівки. 

01.04. ЗВР 

ПО 

Актив 

класів    

Центр 

Дозвілля 

 

звіт 

 

2. Тиждень християнської етики  2 ЗВР 

Вч.ОХЕ 

Сценарій  

3.  Лінійка-пам'ять «Чорнобиль – біль 

душі» 

4 ЗВР 

ПО 

Пенгрин 

В.Б. 

Наказ  

4. Всесвітній День Землі. 

Акція «Зелений патруль» 

21.04 Кл.кер. 

Вч.природо

знавства 

Звіт  

5. Творчий звіт школи 1 – 4 ЗВР Наказ  

6.  Всесвітній день здоров’я.  

Конкурсно-розважальна програма 

«Здоровим бути модно!»  

07.04 ЗВР 

 

Наказ  

7. Міжнародний день культури. 

Міжнародний день пам’ятників та 

історичних місць. Культурологічні 

маршрути «Велика туристична 

Долинщина» 

"Екологічна варта" Виступ 

агітбригади до дня пожежної 

охорони 

17.04 Вч. Основ 

здоров’я 

Вч. музики  

ПО 

 

Сценарій 

звіт 

 

8. Акція «Від серця до серця».  4 ЗВР 

ПО 

 

Звіт  

9. "Христос Воскрес, моя Україно " 

Літературно-фольклорна композиція 

17.04 Вч.ОХЕ 

ПО Вч. 

Муз. М-цтв 

Сценарій  

 

V             Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, санітарно – 

профілактичні та оздоровчі  заходи. 

1. Провести тренування з евакуації 

учасників освітнього процесу на 

випадок виникнення надзвичайної 

ситуації техногенного або 

природного характеру. 

1 ЗНВР Звіт  

2. Контроль за веденням журналу 

інструктажів із безпеки 

4 ЗНВР Звіт  

 



життєдіяльності учнів. 

3 Участь у Всеукраїнському фестивалі 

Дружин юних рятувальників-

пожежних 

4 ЗВР Наказ  

 
VΙ            Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу 

якості навчально-виховного процесу 

1. Проведення контрольних робіт  з 

основ наук (географія) (5 – 11 кл.) за 

ΙΙ семестр 2019-2020 н.р. 

Мета: з'ясувати рівень навчальних 

досягнень учнів. 

2 – 4  ЗНВР Наказ  

2. Про проведення Дня ЦЗ і ОТ. 4 ЗНВР Наказ  

3. Нарада при директорові: 

1. Про організацію та здійснення 

системного повторення навчального 

матеріалу та підготовку до 

підсумкової державної атестації. 

2. Робота з учнями, що мають 

початковий рівень навчальних 

досягнень, обдарованими та здібними 

учнями.   

3. Про підсумки атестації 

педагогічних кадрів 

4. Про забезпечення умов щодо 

збереження здоров’я учнів 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ЗНВР 

 

 

 

 

 

Д 

ЗВР 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

Наказ 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Про проведення навчально-польових 

зборів з предмету «Захист Вітчизни». 

2 ЗНВР Наказ  

5. Адміністративний контроль за 

проведенням прибирання території 

школи. 

Мета: перевірити якість виконання 

роботи.   

1 – 4 Д Звіт  

6. Тематичний контроль за роботою з 

розвитку учнівського 

самоврядування.  

Мета: ознайомитися з 

різноманітними формами організації 

учнівського самоврядування в 

дитячих колективах. 

1 – 4 ЗВР Звіт  

7 Тематичний контроль за  

проведенням виховних заходів та 

використання новітніх технологій у 

виховній роботі 

1-4 ЗВР Виступ на 

нараді 

кл.керівникі

в та МО 

 

8 Фронтальний контроль за роботою з 

учнями, що мають початковий рівень 

навчальних досягнень, обдарованими 

та здібними учнями. 

1-4 ЗНВР 

ЗВР 

Аналітична  

 довідка, 

виступ на 

нараді при 

директору 

 

9 Аналіз відвідування учнями школи. 4 ЗНВР Наказ  

 



VІІ                    Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

1. Підготовка до проведення  біжучого 

ремонту. Стан класних приміщень, 

матеріально-технічної бази й 

енергетичного обладнання школи. 

4 З Звіт  

2. Підготувати проект проведення 

ремонтних робіт по школі. 

 

4 З Звіт  

 

 

 

ТРАВЕНЬ 

 

 ІІ                      Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту 

1. Забезпечення проведення навчально-

польових зборів з предмета «Захист 

Вітчизни». 

2 – 3 Вчитель ЗВ Звіт  

2. Складання навчального плану. 3 Д План  

3. Складання та затвердження розкладу 

державної підсумкової атестації, 

проведення консультацій. 

1 ЗНВР Наказ 

Графік 

 

4. Про надання чергових відпусток 

педагогічним працівникам та 

технічному персоналу. 

2 Голова ПК Графік  

5. Планування роботи на наступний рік 1 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

План  

6. Засідання ради школи. 3 Голова 

ради 

Протокол  

 

 ΙΙΙ                  Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами,  

                                             підвищення їхньої   кваліфікації, атестація 

1. Засідання МР. 4 ЗНВР Протокол  

2. Педагогічна рада: 

1. Про переведення та нагородження 

учнів школи. 

2.  Взаємодія школи та сім’ї у 

вихованні особистості школяра. 

4  

ЗНВР 

 

 

ЗВР 

 

Протокол 

 

 

 

3. Психолого-педагогічний семінар №4 

з елементами тренінгу на тему:  

«Попередження насильства серед 

дітей та учнівської молоді».  

4 Cоц. 

педагог 

Протокол  

4. Засідання № 5 МО вчителів 

суспільно-гуманітарного циклу 

«ДПА та ЗНО як форма перевірки 

набутих знань та мовленнєвої 

культури учнів 9, 11 класів»  

1-4 КШМО 

 

Протокол  

5. Засідання № 5 МО вчителів 

початкових класів «Підсумок роботи 

методичного об’єднання за рік». 

1-4 КШМО Протокол  

 Про стан викладання та рівень  ЗНВР Наказ  



навчальних досягнень учнів з 

фізичної культури 

 

 

 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів із ЗВ. 

 Д Наказ 

 

 

  

ΙV       Система виховної роботи та патріотичного виховання. Охорона дитинства. 

Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя. Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, людей 

1. "Мамо, ти найдорожча за усіх"  

Літературно – музична Композиція 

до Дня Матері 

1 ПО 

Вч. музики 

Сценарій  

2. Загальношкільні батьківські збори. 

Класні батьківські збори «Аналіз 

успішності учнів у ΙΙ семестрі 2019-

2020 н.р.».  

Підготовка до державної підсумкової 

атестації. 

1 Д 

ЗНВР 

ЗВР 

Протокол  

3. Свято Букваря "Прощавай 

Букварику, мій найкращий друже!" 

4 ПО 

Чернецька 

М.П. 

Сценарій  

4. «Моя Україно! Ти мати єдина на всі 

покоління й віки"День пам'яті та 

надії. Хроніка подій. 

08.05 ЗВР 

ПО 

Вч. історії 

Сценарій  

5. "Вишиванка – символ родини" Свято 

української вишиванки. (Флеш моб) 

19.05 ЗВР 

ПО 

Кл. 

керівники 

Акція  

6. Свято останнього дзвоника. 

 "Школа проводжає нас» 

4 ЗВР 

ПО 

УРШ 

Наказ 

Сценарій 

 

7. Підсумки конкурсів «Учень року», 

«Кращий клас школи». 

4 ЗВР Наказ  

  V             Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, санітарно 

                                                     -  профілактичні та оздоровчі  заходи. 

1. Інструктаж про охорону життя 

здоров’я учнів під час літнього 

оздоровлення. 

4 ЗВР Інструк- 

таж 

 

2. Проведення занять із класними 

керівниками оздоровчого табору з 

охорони життя та праці учнів. 

1 ЗВР Звіт  

3. Перевірити стан готовності 

приміщень оздоровчого табору. 

4 ЗВР Звіт  

4. Про охорону життя і здоров’я дітей 

під час літнього оздоровлення 

4 ЗВР Наказ  

  VІ                  Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й  

                                                      аналізу якості навчально-виховного процесу 

1. Про створення комісії для 

проведення державної атестації 4-х, 

9-х класів.  

1 – 2 ЗНВР Наказ  

2. Про створення апеляційних комісій з 

питань коригування річного 

2 ЗНВР Наказ  



оцінювання. 

3. Про підсумки проведення військово-

польових зборів з предмета «Захист 

Вітчизни». 

4 ЗНВР Наказ  

4. Про розрахунок середнього бала 

свідоцтва про базову загальну 

середню освіту випускникам 2020 

року та організацію контролю за 

видачею документів про освіту 

1 ЗНВР Наказ  

5. Фронтальний контроль за 

виконанням навчальних програм. 

Мета: перевірка виконання 

навчальних програм учителями-

предметниками  

1 ЗНВР Наказ  

6. Нарада при директорові: 

1.Про забезпечення умов щодо 

збереження здоров’я учнів 

2.Про стан діловодства в школі та 

ведення ділової документації 

3.Про виконання навчальних програм  

4.Про пожежну безпеку в школі 

1-4  

ЗВР 

 

 

 

ЗНВР 

 

 

Протокол 

Звіт 

 

 

Наказ 

 

 

7. Про підсумки виховної роботи. 4 ЗВР Наказ  

8. Про підсумки ДПА учнів 4 класу. 3 ЗНВР Наказ  

9. Перевірка техніки читання учнів 2-4-

х класів. 

2 ЗНВР Наказ  

10. Про підсумки роботи з обдарованими 

дітьми. 

4 ЗНВР Наказ  

11. Про результати перевірки учнівських 

щоденників 

2 ЗНВР Наказ  

12. Про підсумки внутрішкільного 

контролю за веденням і перевіркою 

учнівських зошитів 

3 ЗНВР Наказ  

13 Тематичний контроль за підготовкою 

і проведенням виборів учнівської 

ради «Ровесник» 

4 ЗВР Звіт  

16 Тематичний контроль. Стан взаємодії 

класних керівників та педагогічних 

працівників з батьками. 

4 ЗНВР 

ЗВР 

Виступ на 

батьківських 

зборах 

 

 VІІ                  Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

 

1. Підготовка до проведення біжучого  

ремонту. 

1 – 4 Д 

З 

План 

 

 

2. Забезпечення школи матеріалами для 

проведення біжучого ремонту. 

4 Д Матеріа 

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕРВЕНЬ 

ІІ                                             Організаційно-навчальна робота. 

Реалізація прав особистості на  освіту 

1. Про організацію набору учнів у 

1,5,10 кл. 

1 Д 

КК 

Звіт  

2. Оформлення та видача документів. 3 – 4 Д 

КК 

Книга 

обліку 

 

3. Підготовка звітів про роботу усіх 

служб та підрозділів школи. 

1 ЗНВР 

ЗВР 

Звіт  

4. Звіт директора про роботу за рік 

(конференція). 

3 Д Протокол  

 

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

їхньої   кваліфікації, атестація 

1. Спільне засідання педагогічної ради і 

ради школи: 

1. Про випуск учнів 9 класу. 

2. Про нагородження випускників  

Срібною медаллю, грамотами «За 

особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів». 

3 – 4 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

Наказ 

 

2. Проведення попередньої тарифікації 1 Д Протокол  

3. Засідання ШМО вчителів 

природничо – математичного циклу 

№5: «Скарбниця досвіду. ДПА та 

ЗНО як форма перевірки набутих 

знань учнів 9 та 11 класів з предметів 

природничо – математичного циклу» 

3 КШМО Протокол  

  

ІV                                  Система виховної роботи та патріотичного виховання 

1. День захисту дітей. Малюнки на 

асфальті 

 

1 ЗВР 

ПО 

Сценарій  

2 Організація екскурсій та походів з 

дітьми. 

1-2 КК Наказ  

3. "Мелодія прощального вальсу" 

Свято випускного вечора 

червень ЗВР 

ПО 

Пенгрин 

З.І. 

Вч.музики 

Сценарій  

  
 V                             Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці,    

                                           санітарно -  профілактичні та оздоровчі  заходи. 

1. Інструктаж про охорону життя і 

здоров'я учнів під час літніх канікул  

1 ЗВР 

ЗНВР 

КК 

Звіт  

2. Інструктаж про охорону життя і 

здоров'я учнів під час проведення 

випускного вечора. 

4 ЗВР 

КК 

Звіт  

3. Бесіда  про дотримання техніки 

безпеки під час проведення 

1 Д Інструктаж  



ремонтних робіт з підготовки школи 

до нового навчального року 

 

VІ                     Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу 

якості навчально-виховного процесу 

1. Адміністративний контроль . Аналіз 

виховної роботи педагогічного 

колективу за рік. 

3 ЗВР Наказ  

2. Контроль за правильністю 

заповнення додатків до документів 

про освіту. 

2 – 3 Д Акт  

3. Про аналіз науково-методичної 

роботи за 2019 – 2020 н.р. 

2 ЗНВР Наказ  

4. Про результати ДПА учнів 9 класу 2 ЗНВР Наказ  

5. Про результати ДПА учнів 11 класу 3 ЗНВР Наказ  

6. Про результати перевірки ведення 

класних журналів за 2019 – 2020 н.р. 

2 ЗНВР Наказ  

7. Перевірка шкільної документації 3 ЗНВР Наказ  

 

УІІ                  Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази 

 

1. Ремонт приміщення школи, класних 

кімнат. 

3 – 4 З Звіт  

2. Підготовка до нового навчального 

року приміщень школи. 

 

4 Д 

З 

Звіт  
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