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Новоолександрівської загальноосвітньої  

школи – дитячого садка І-ІІІ ступенів 

 
на 2014 - 2015 навчальний рік 

 
 



 

Зміст 
№ 

з/п 

Назва розділу Стр. 

ВСТУП 

I Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 

навчальний рік 

 

 1 Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована 

робота закладу у 2013/2014 навчальному році 
 

 2 Аналіз шкільної мережі.  

 3 Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.53 Конституції України, ст.35 

Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню 

освіту». 

 

 4 Аналіз кадрового забезпечення.  

 5 Аналіз виховної роботи закладу за 2013/2014 навчальний рік  

 6 Аналіз роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учнів, 

створенню умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів 

і вчителів. 

 

 7 Аналіз роботи по виконанню Закону України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей». 
 

 8 Аналіз роботи по соціальному захисту учнів.  

 9 Аналіз науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладу. 

Визначення шляхів щодо вдосконалення роботи. 
 

 10 Аналіз роботи закладу по реалізації програми «Обдарована молодь» 

(олімпіади, турніри, МАН, конкурси - результативність). 
 

 11 Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за минулий навчальний 

рік. 
 

 12 Аналіз результатів здійснення моніторингових досліджень навчальних 

процесів. Визначення шляхів щодо покращення результатів. 
 

 13 Аналіз здійснення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації 

навчального закладу. 
 

 14 Аналіз роботи шкільного психолога .  

 15 Аналіз роботи закладу над виконанням державних та регіональних 

програм розвитку освітньої галузі. 
 

 16 Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.10 Конституції України, Закону 

України «Про мови». 
 

 17 Аналіз роботи шкільної бібліотеки.  

 18 Аналіз роботи по комп’ютеризації та інформатизації навчального та 

управлінського процесів. 
 

 19 Аналіз фінансово-господарської діяльності.  

 20 Завдання на новий 2014/2015 навчальний рік.  

  РОЗДІЛ I 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ 

 

  РОЗДІЛ II 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

 2.1 Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної 

середньої освіти. Виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону 

України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню 

освіту». 

 

 2.2 Організація допрофільної підготовки та профільного навчання  



 2.3 Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості 

навчання і виховання учнів. 
 

 2.4 Виконання ст.10 Конституції України Закону України «Про мови».  

 2.5 Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу: 

- педагогічні ради; 

- наради при директору; 

- план засідань ради закладу; 

 

 

 2.6 Створення умов щодо початку навчального року.  

 2.7 Створення умов щодо закінчення навчального року, проведення 

державної підсумкової атестації. 
 

 2.8 Річна циклограма діяльності адміністрації закладу.  

 2.9 Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної 

та варіативної частини робочого навчального плану. 
 

  РОЗДІЛ ІІІ 

ВИХОВНА, ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 

 

 3.1 Основні завдання виховної роботи.  

 3.2 Пріоритетні напрямки виховної роботи.  

 3.3 Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками:  

 3.4 Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування.  

 3.5 Організація роботи учнівських організацій.  

 3.6 Традиційні виховні заходи.  

 3.7 План спортивно-масової роботи.  

 3.8 Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання.  

 3.9 Робота з правової освіти і правового виховання учнів.  

 3.10 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій 

бездоглядності. 
 

 3.11 Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання 

захворювань на СНІД. 

 

 3.12 Робота з батьківською громадськістю.  

 3.13 Профорієнтаційна робота.  

  РОЗДІЛ IV 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. РОБОТА ПО 

ПІДВИЩЕННЮ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ 

ДІТЬМИ 

 

 4.1 Завдання методичної служби.  

 4.2 Структура методичної служби.  

 4.3 Організаційна робота: 

- атестація педагогічних працівників; 

- курсова перепідготовка педагогічних працівників; 

- організація роботи по реалізації методичної теми; 

- організація роботи методичних об’єднань, творчих груп, школи 

педагогічної майстерності; семінарів; 

- проведення професійних конкурсів; 

- робота по узагальненню ефективного педагогічного досвіду; 

- участь у педагогічній виставці. 

 

 4.4 Організація роботи з обдарованими дітьми: 

- діагностування обдарованих дітей; 

- поновлення банку даних обдарованих дітей; 

- робота по підготовці дітей до участі в олімпіадах, турнірах, 

 



конкурсах; 

- підготовка дітей до участі у роботі МАН; 

- проведення свята для обдарованих дітей; 

проведення предметних тижнів. 

  РОЗДІЛ V 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ. 

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. РЕЙТИНГУВАННЯ. 

 

  РОЗДІЛ VІ 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ДІТЕЙ. ОХОРОНА ПРАЦІ. 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ. 

 

 РОЗДІЛ VІІ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПЛАН РОЗВИТКУ 

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 

  

  РОЗДІЛ VІІІ  

ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ. 

 

  РОЗДІЛ ІХ 

СПІЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ З 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ І 

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ТА ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Новоолександрівська  загальноосвітня школа –дитячий садок І-ІІІ ступенів у своїй діяльності 

керується: 

1. Законами України: 

- «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ; 

- « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV; 

-  «Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11; 

-  «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР; 

- «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.  

2. Указами Президента України: 

- «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95; 

- «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від         20.03.2008 р. 

№244/2008. 

3. Постановами Кабінету Міністрів України: 

- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717; 

- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462; 

- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 

23.11.2011 р. №1392; 

- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 

778. 

4. Постановою Головного державного санітарного лікаря України  від 14.08.2001 р. №63 

про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні 

правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу». 

5. Наказами Міністерства освіти і науки України 

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204; 

- «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48; 

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 

06.10.2010 р. №930; 

- «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» 

від 20.07.2004 №601; 

- «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553; 

- «Про затвердження  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних 

дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової 

майстерності» від 18.08.1998 р. №305; 

- «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 

07.11.2000 р. №522; 

- «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 

03.05.1999 р. №127; 

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 

14.05.1999р. №139; 

Наказом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту № 891 від 30.07.2014 "Про підготовку та 

організований початок 2014/2015 навчального року" 

Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх 

навчальних закладах:  

Робочий навчальний план  на 2014-2015 навчальний рік складено відповідно до Законів 

України „Про освіту‖, „Про загальну середню освіту‖,   листа Міністерства освіти і науки України 

від 11.06.2014р. № 1/9-303: 



для 1-3 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додаток 1); 

для 4 класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими 

наказом МОН України від 29.11.2005 № 682(додаток 1); 

для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664( 5 клас-додаток 1, 6 клас-додаток12); 

для 7,9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН 

України від 05.02.2009 № 66( додаток 1); 

для 8 класу- з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальним 

планом для класів з поглибленим вивченням окремих предметів, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р.  № 616 

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, 

внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657( 10 клас-універсальний профіль- додаток 

2, 11 клас-суспільно-гуманітарний напрям, правовий профіль-додаток 8) 

 Навчальний план включає інваріантну  складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну складову, у якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної складової, 

факультативи,  курси за вибором,   індивідуальні    заняття, підготовки до олімпіад, конкурсів 

різного рівня. Зміст варіативної складової  конкретизований з урахуванням індивідуальних 

освітніх потреб учнів. Враховано також фактичні результати участі учнів у МАН, конкурсах, 

олімпіадах  різного рівня.  Пофільне навчання в 10 класі  – універсальний профіль, у 11класі  –  

правовий профіль;           у 8 класі-поглиблене вивчення історії України. 

Дитячий садок  Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 

(7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної освіти (нова 

редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.05.2012 № 615.   

Реалізація Базового компонента  дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та 

навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і 

науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з 

дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти 

і науки України. 

У 2014/2015 навчальному році чинними є: 

1)  комплексні освітні програми: 

6. програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. 

Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.), 

7. програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, 

Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.). 

8. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

9. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання. 

10. Іншими актами законодавства в галузі освіти  у тому числі місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



Інформаційна довідка 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – дитячого_____________ 

садка І – ІІІ ступенів______________________________________________ 
(загальноосвітнього, дошкільного, позашкільного закладу, 

____Херсонська область Нововоронцовський район с. Новоолександрівка,  

провулок Шкільний, 6_____74231 
повна поштова адреса, індекс) 

Прізвище, ім’я, по-батькові директора 

школи, мобільний телефон  

Береговий Василь Миколайович, 0994578133 

тел., факс, e-mail школи  (05533) 3-82-26, 21149, oksinda@rambler.ru 

Віддаленість об’єкту від райцентру 30 км 

ПІБ заступника директора  

з навчально-виховної роботи, 

 № мобільного  телефону 

Швиденко Оксана Миколаївна,  

095 – 82-38-294 

ПІБ заступника директора 

 з виховної роботи,  

 № мобільного  телефону 

Лємєшова Тетяна Володимирівна, 

066-08-60-314 

Форма власності  Комунальна 

Проектна потужність закладу  450 уч. Кількість поверхів 2 

Фактична кількість учнів (вихованців) 136 

Із них дітей пільгової категорії (всього): 58 

Діти-сироти  2 

Діти, позбавлені батьківського піклування  2 

Діти з малозабезпечених сімей  11 

Діти з багатодітних сімей 49 

Діти-інваліди  3 

Діти-чорнобильці - 

Кількість працівників у закладі,  всього: 42 

із них: -  педагогічних працівників 20 

           -   обслуговуючого персоналу 22 

 

 

 



 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ БУЛА СПРЯМОВАНА 

РОБОТА ШКОЛИ У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Діяльність школи у 2013-2014 навчальному році: здійснювалась згідно з вимогами основних 

нормативних документів: ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття), 

Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 р. №24, 

Концепції профільного навчання в старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад, Концепції національного виховання, власного Статуту, інших чинних законодавчих та 

нормативних документів. 

 

ШКІЛЬНА МЕРЕЖА 

 

на 2013-2014 н.р. 

Клас  Кількість учнів 

1 8 

  

2 14 

3 12 

4 10 

5 14 

6 11 

7 9 

8 17 

9 14 

10 14 

11 19 

Усього учнів 142 

 

 

 

На початок 2013 - 2014 навчального року в школі навчалося 142 учнів, було укомплектовано 

11 класи.  Протягом року  зі школи вибув 1 учень. Унаслідок руху учнів кількість дітей в школі на 

кінець навчального року складала 141.  

Мова навчання – українська. 

«Про стан розвитку суспільного 

дошкільного виховання 

за 2013 рік» 

 

№ Населений пункт Кількість дітей дошкільного віку (З – зареєстровані; Ф – фактично проживають; 

О – охоплені дошкільною освітою всіма формами) 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007/ 

2006 

З Ф О З Ф О З Ф О З Ф О З Ф О З Ф О З Ф О 

1. Новоолександрівка 6 4 - 14 12 - 14 15 3 12 9 9 8 8 8 15 15 15    

 

 

  



 

№ Населений пункт Кількість дітей 

п’ятирічного/шестирічного віку 

(календарний рік)  

В – всього;  

О-охоплено 

 

Кількість дітей п’ятирічного віку 

(по 01.09.2008 р.н.) та 2007 р.н. 

В – всього;  

О-охоплено 

 

2008 2007/2006 2008 2007/2006 

В О В О В О В О 

1. Новоолександрівка 15 15   9 9 8 8 

 

№ Завдання Кількість 

1. Наявність спортивних майданчиків у ДНЗ 1 

2. Наявність спортивних залів у приміщенні ДНЗ 1 

3. К-ть дітей дошкільного віку у ДНЗ 35 

4. К-ть дітей з вадами розвитку - 

5. З них:  

5.1. - глухі та слабочуючі  

5.2. - з послабленим зором  

5.3. - з розладами мови  

5.4. - з затримкою розумового розвитку  

5.5. - з ДЦП  

5.6. - інші захворювання (вказати)  

 

1. Дані станом на 01.01.2014 р. 

- загальна кількість вихованців, які відвідують ДНЗ 35 чол. 

- в т.ч. охоплені соціально-педагогічним патронатом  _____ чол. 

- % охоплення дітей дошкільною освітою віком: 

від 1 до 6-7 років 59,3 % 

2. Кількість категорійних дітей (станом на 01.01.2013 р.): 

- Дітей-сиріт - 

-  дітей, позбавлених батьківської опіки –1 

- багатодітних –12 

- інвалідів –  

- постраждалих внаслідок ЧАЕС –  

- малозабезпечених – 

3. Наявність груп: 

- кількість групових приміщень (всього) 2 

- з них використовуються за призначенням 1 

- кількість нових груп, які відкрилися протягом  2013 року ___ 

- кількість дітей у них___ 

- кількість груп, які планується відкрити (дата) ____ 

- кількість дітей у них ___ 

4.  

Показник 

 

2013 рік 2012 рік 

Вартість харчування протягом року 

(100%, грн.) 

7 5 

Середній показник виконання норм 

харчування ( %) 

51% 90% 

 

 



5. Зміцнення матеріально-технічної бази та навчально-методичної бази  

№ 

 

Забезпечення обладнанням  (відновлення 

матеріально-технічної бази) 

2013 рік 

Джерела фінансування 

(грн.) 

бюджет спонсори 

1. Ліжка 

 

25.350  

 

 

 6. Ремонти поточні 

№ Перелік виконаних робіт Джерела фінансування 

Бюджетні кошти Позабюджетні кошти 

факт факт 

1. 

 

 

 

Ганок  

Котел 

 

12000 

 

 

2500 

 

 

Назва електронної адреси oksinda@rambler.ru\ 

Підключення до Інтернету (дата) 2011 

7. Режим роботи закладу (годин на день) 9 

8. Кількість місць у закладі_140 

9.  Площа закладу_1474 

 



РОБОТА ШКОЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТ. 53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ. 35 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ. 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ 

СЕРЕДНЮ ОСВІТУ» 

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», « Про загальну середню освіту», чинним Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи. 

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

Діяльність навчального закладу була спрямована на: 

-  забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;  

-  виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською 

позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до 

професійного самовизначення; 

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

свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за 

свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

-   розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 

-  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої 

соціальної цінності, формування засад здорового способу життя,  

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. 

Здобуття загальної середньої освіти відповідає вимогам Державного стандарту загальної 

середньої освіти. 

Усі діти шкільного віку від 6 до 18 років  охоплені навчанням. Адміністрація школи 

тримала під контролем облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9, 11 

класів. 

Інформація 

про працевлаштування випускників 11 класу, які навчалися в школі у 2013-2014 н. р.. 
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Не 
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ПТНЗ 
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З 
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товано  

19 6 6 7 - - - - -  

 

Інформація 

про  працевлаштування випускників 9 класу, які навчалися в школі у 2013-2014 н. р.. 
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Всі випускники 9, 11класів продовжили своє навчання. 

Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні 

завдання на новий навчальний рік. 

ІІІ. Структура навчального року  

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» становлено 

структуру навчального року:   

 Міністерство освіти і науки України рекомендує навчальні заняття організувати за семестровою 

системою (лист МОН від 11.06.2014 р. № 1/9-303): 

 - І семестр – з 1 вересня до 30  грудня; 

 - ІІ семестр – з 26 січня до 29  травня. 

 Канікули   провести в такі терміни: 

 - осінні з 29 жовтня до 2 листопада; 

 - зимові з 31 грудня до 25 січня; 

 - весняні з 23 до 29 березня. 

Протягом І семестру проводити додаткові навчальні дні за рахунок зимових канікул: 

27вересня, 11 жовтня, 29 жовтня, 30 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 29 листопада, 27 грудня, 29 

грудня, 30 грудня. 

 Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік 

закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12-21 травня), 

основної (1-8 червня) і старшої (22-28 травня) школи. 

 У 2014/2015 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для 

учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, 

української мови та математики. 

  Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається 

провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з 

предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими 

загальноосвітніми навчальними закладами. 

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (1 - 4 червня), 

навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (1 червня - 12 червня) відповідно до 

інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 

―Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення 

навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів‖  

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не 

більше 3 академічних годин на день , навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів 5-8-х і 

10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х 

класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.  

 Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класу 10-червня, 11 

класу – 30 травня. 

Режим роботи 

 Класи Уроки початок закінчення 

1 

1 8.00 8.35 

2 8.50 9.25 

3 10.00 10.35 

4 10.50 11.25 

5   

2-4 

1 8.00 8.40 

2 8.55 9.35 

3 10.00 10.40 

4 10.55 11.25 

5 12.00 12.40 

5-11 
1 8.00 8.45 

2 8.55 9.40 



3 10.00 10.45 

4 10.55 11.40 

5 12.00 12.45 

6 12.50 13.35 

7 13.40 14.25 

 

   У зв’язку із закінченням навчального року  та з метою контролю виконання планів та програм, 

перевірено відповідність календарного  планування із записами в класних журналах. 

 У початкових класах навчальні програми виконані в повному обсязі:   проведені контрольні 

роботи, записані навчальні години. Результати виставлені до класного журналу. Велась перевірка 

зошитів, розвиток усного та писемного мовлення. Перевірено стан техніки читання, за 

результатами перевірки видано наказ по школі. Контрольні роботи з української мови та 

математики проводяться у спеціальних зошитах, домашні завдання виконуються у робочих 

зошитах. Зошити для контрольних та навчальних робіт перевіряються вчителями вчасно, 

регулярно та згідно Єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів та проведення письмових 

робіт і перевірки зошитів.  У варіативну частину навчального плану для початкових класів введено 

предмет – російська мова. Навчальні досягнення з російської мови оцінюються за 12-тибальною 

системою.  

     У 5 – 11 класах виконані передбачені програмою контрольні роботи з усіх предметів, 

лабораторні роботи з хімії, фізики, біології, практичні роботи з географії, трудового навчання, 

фізики, біології та хімії, графічні роботи з креслення, уроки розвитку мовлення з української та 

російської мов.   Програмні години вичитано згідно календарних планів. Для виконання всіх видів 

навчальних та контрольних робіт ведуться відповідні зошити. Перевіряються вони згідно Єдиних 

вимог до усного і писемного мовлення учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів.  

      Згідно плану внутрішньо шкільного контролю, здійснювалась перевірка стану викладання  

математики. Викладають даний предмет Соколенко Е.О., Задерій К.А. Викладання проводиться 

використанням міжпредметних зв’язків та диференційованим підходом у навчанні. 

Контролювалась система роботи класних керівників щодо попередження правопорушень. 

Відповідні  питання  заслуховувались на нараді та педраді, записані висновки.  

    Протягом навчального року здійснювалася заміна уроків, у зв’язку з тимчасовою відсутністю 

вчителів.  

   



 

 

Статистична звітність  

Новоолександрівської школи – дитсадка  – ІІІ ступенів за 2013/2014 н. р.  
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Можна зробити висновки, що школа докладає  всіх зусиль для вирішення питання соціалізації 

випускників, їх підготовки до самостійного життя шляхом формування необхідних життєвих 

компетентностей.  

  Аналіз результатів державних підсумкових атестацій. 

ДПА у 4 класі проведена у вигляді контрольних робіт з української мови, математики та 

читання. Результати відповідають річним оцінкам. 

Учні 9 класу складали ДПА з української мови, математики, географії, біології, історії України 

Учні 11 класу складали ДПА з української мови, української літератури та біології . 

Результати підтвердили об’єктивність річних оцінок на 100%.   
Рівень навчальних досягнень учнів 4 класу  

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – дитячого садка  

І-ІІІ ступенів за результатами ДПА 

2013-2014 н.р. 

№ 

за/п 

Предмети  

В
сь

о
г
о

 у
ч

н
ів

 

П
и

с
а

л
и

 р
о

б
о

т
у
 

З
в

іл
ь

н
ен

и
х
 

В
ід

су
т
н

іх
 

в
и

со
к

и
й

 р
ів

ен
ь
 

 %
 

д
о

ст
а

т
н

ій
 р

ів
ен

ь
 

 %
 

се
р

ед
н

ій
 р

ів
ен

ь
 

 %
 

п
о

ч
а

т
к

о
в

и
й

 р
ів

ен
ь
 

 %
 

1. 
Українська 

мова  10 9 0 1 6 67% 3 33 0 0 0 0 

2. Математика 10 9 0 1 5 56% 2 22% 2 22% 0 0 

3. Читання 10 10 0 0 6 60% 4 40% 0 0 0 0 

 
Рівень навчальних досягнень учнів 9 класу  

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – дитячого садка  

І-ІІІ ступенів за результатами ДПА 

2013-2014 н.р. 
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1. Математика (письмово) 14 14 0 0 4 28% 5 36% 5 36% 0 0 

2. Географія (письмово) 14 14 0 0 3 21% 6 43% 5 36% 0 0 

3. Українська мова (диктант)  14 14 0 0 4 28% 5 36% 5 36% 0 0 

4. Біологія (письмово) 14 14 
0 0 1 7% 6 43% 7 50% 0 0 

5. Історія України (письмово) 14 14 0 0 5 36% 7 50% 2 14% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу  
Новоолександрівської загальноосвітньої школи – дитячого садка  

І-ІІІ ступенів за результатами ДПА 

2013-2014 н.р. 
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1. Українська мова (переказ) 19 19 0 0 2 11% 12 63% 5 26% 0 0 

2. 
Українська  література 

(письмово) 
   

19 
   

19 0 0 3 
16% 

13 68% 3 16% 0 0 

3. Біологія  (письмово)  
    

19 
   

19 0 0 2 
   

10% 14 74% 3 16% 0 0 

              

              

                                                                       

 У 2013-2014н.р. методична робота в   Новоолександрівській загальноосвітній  школі – 

дитячому садку І-ІІІ ступенів здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, Концепції загальної 

середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, 

передбаченими чинним законодавством у 2013-2014н.р., на досягненнях науки, ППД, системою 

аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення 

наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної 

компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

       Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних документах, та згідно 

річного плану роботи школи, наказу № 29  від 03.09. 2013 р.   «Про структуру та організацію 

методичної роботи  в 2013-2014 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх 

методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, методична робота 

здійснювалась через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. 

           У 2013-2014 н.р. у  ЗОШ-дитсадку І-ІІІ якісний склад педагогічних працівників: 18 учителів, 

2 вихователі (7 -35%,спеціалісти вищої категорії, 3-15% – спеціалісти І категорії, 4-20% – 

спеціалісти ІІ категорії,  6-30% – спеціалісти), старших учителів -2 (Береговий В.М., Мартиновець 

Л.М.).                  Основними завданнями методичної роботи  було забезпечення неперервності 

підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення 

останніх до різних форм методичної роботи - постійних та епізодичних. 

      Проблема, над якою працював педагогічний колектив школи в 2013-2014 н.р.- «Соціалізація 

дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». Робота над проблемою 

активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та 

розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. 

      Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. У 

кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  шкільних методичних обєднань, атестаційні 

матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові журнали, газети,  методична література, 

матеріали для роботи над проблемою школи, зібрані кращі розробки уроків учителів – 

предметників, ППД.  Методичний кабінет школи працював за Положенням та відповідним планом 

роботи методичного кабінету. Ці документи розглянуті і затверджені методичною радою школи. 

    Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками: 

 -   накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для 

ознайомлення з ними всього педагогічного колективу; 

 -   створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення 

умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради школи; 



 

 -  забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, 

факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо. 

  На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі з директором 

В.М.Береговим,  до складу її увійшли заступник директора з навчально-виховної роботи 

Швиденко О.М., з виховної роботи Лємєшова Т.В., голови МО, творчих груп. 

Члени методичної ради розробили алгоритм діяльності аналізу й відпрацювання дій для вирішення  

методичної проблеми школи: 

-      активізація науково-методичної та пошукової діяльності учасників навчально-виховного 

процесу; 

-       широке запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процесс; 

 - розширення спектру освітніх послуг шляхом збагачення мережі факультативів, спецкурсів, 

предметних і творчих гуртків і студій; 

- модернізація та оптимізація управлінської діяльності; 

 - створення на базі школи освітянського, культурно-естетичного центру села  Новоолександрівка. 

Протягом 2013-2014 н.р.  були проведені засідання науково-методичної ради школи за 

темами:  

Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.  

Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. 

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради школи на 2013-2014 навчальний рік. 

Обговорення і затвердження планів роботи МО і творчих груп.   

Про обговорення і затвердження плану роботи методичного кабінету школи. 

Обговорення і затвердження планів роботи факультативів і спецкурсів.  

Ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно-методичними листами МОНМС України.   

Про затвердження графіку методичних і предметних тижнів на 2013-2014 навчальний рік. 

Про розподіл обов’язків між членами методичної ради. 

Про підготовку учнів до участі у І і ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в системі МАН. 

Про організацію роботи з обдарованими дітьми. Про підготовку учнів до участі у творчих 

конкурсах з різних предметів.  

Про підготовку до проведення предметних тижнів. 

Про проведення моніторингу в 5, 10 класах. 

Про проведення ДПА в 4,9, 11 класах. 

 

        Питання планування, організації, стимулювання й контролю діяльності, пов'язаної з 

удосконаленням педагогічної майстерності вчителів, мають у своїй сукупності створювати  

систему методичного управління педагогічним колективом школи, побудованої на певних 

принципах. Вони забезпечують у методичній роботі цілеспрямованість, комплексність, 

послідовність і перспективність. 

Пріоритетні напрями удосконалення навчально-виховного процесу в школі: 

-     впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України "Про 

загальну середню освіту‖, передових ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку 

освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції профільного навчання; 

-     науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників 

школи; 

-     упровадження інтерактивних технологій навчання; 

-     удосконалення педагогічної майстерності вчителів; 

-     застосування інноваційних форм контролю за якістю знань, умінь, навичок; 

-     глибоке вивчення індивідуальних особистостей учнів, із наступною диференціацією навчання і 

виховання; 

-    профільна  та допрофільна підготовка учнів: 11 клас – філологічний профіль, 10 клас – 

правовийпрофіль, допрофільна підготовка  9 клас -  поглиблене вивчення історії України. 

 

Реалізацію профільності старшої школи Новоолекесандрівської ЗОШ-дитсадка І-ІІІ ступенів 

забезпечує допрофільна підготовка учнів через поглиблене вивчення окремих предметів, 

факультативи, гуртки, секції, учнівські наукові товариства тощо. У 2013-02014  навчальному році в 



 

закладі поглиблено вивчалася історія України у 9 класі.   Поглибленим вивченням охоплено 14 

учнів. Предмет викладає Лємєшова Т.В., учитель історії,  вищої кваліфікаційної категорії, 

педагогічний стаж 26 років. Викладання ведеться за програмою з історії для 9-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для поглибленого вивчення, 

Київ, 2008 р. Програму погоджено рішенням ради КУ «Нововоронцовський районний методичний 

кабінет». 

Програму за 2013-2014 навчальний рік  виконано: у 9 класі вичитано 102 години 

програмового матеріалу уроків історії України. Для більш повного засвоєння учнями курсу 

поглибленого вивчення окремого історичного матеріалу використовуються різні форми занять, які 

обираються в кожному розділі довільно: уроки-лекції, обговорення проблем на семінарах, уроки-

конференції, індивідуальні консультації, уроки-диспути, наукові доповіді, тематичні огляди, 

співбесіди, уроки-заліки тощо. Уроки Лємєшової Т.В. відрізняються швидким темпом, активністю 

учнів. Викладач не подає знання в готовому вигляді, а навчає аналізувати, узагальнювати, 

самостійно робити висновки. На уроках діти працюють на рівні високої розумової напруженості, 

що забезпечується великою кількістю навчально-пізнавальних дій. 

Учитель навчає дітей самостійно працювати з підручником, забезпечує систему контролю 

за знаннями учнів. Своєчасна та систематична перевірка навченості школярів виконує не лише 

контролюючу функцію, а й дозволяє учням побачити свої успіхи, їх динаміку. 

Найкращим результатом роботи вчителя та учнів є переможці районних та обласних 

предметних олімпіадах (Дикуха Максим – 3 м.)  і високий показник вступу  випускників школи, 

які пов’язують своє майбутнє з історією, правом та іншими суспільними науками. Активно 

ведеться робота з підготовки науково-пошукових робіт для захисту в МАН. 

Значним здобутком  є оформлення профільного  кабінету. Окремо виділено навчальні 

посібники, довідники, періодику, широко представлено юридичну літературу та нормативно-

правову базу. 

Педагоги стали ініціаторами й організаторами багатьох позакласних і позашкільних 

заходів, наприклад щорічної акції «Мій край — моя історія жива»; 

• провели цикл тематичних екскурсій для ознайомлення з визначними історичними та 

культурними пам’ятками  України. Зокрема, учні часто відвідують історичні місця, пов’язані з 

подіями Великої Вітчизняної війни. 

Таким чином, вивчення, аналіз і узагальнення отриманої інформації дають можливість 

констатувати, що викладання історії України проводиться за державними програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України та згідно з інструктивно-методичними 

рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін. 

Учитель має високу професійну підготовку, добре володіє методикою викладання 

суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації навчально-

виховного процессу, має власні підходи до реалізації освітніх завдань. 

Упровадження елементів випереджального та проблемно-пошукового навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає вчителям можливість розв’язувати 

найскладніші завдання сучасної дидактики. 

Відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державних програм з предмета  з історії 

України у 9 класі за 2013-2014 навчальний рік  подано в таблиці: 
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14 3 21 6 43 5 36 - - 64% 

ІІ сем 14 3 21 7 50 4 29 - - 71% 

Річна  

 

14 3 21 7 50 4 29 - - 71% 

Учитель Лємєшова Т.В. поєднує колективну й індивідуальну роботу. Уся система роботи 

спрямована на виконання програм, якість викладання, формування компетентностей та 

застосування набутих знань на практиці.  

У класі з поглибленим вивченням предметів є можливість для використання різноманітних 

форм навчальної діяльності, самостійної роботи учнів не лише з підручниками й посібниками, а й 

із науково-популярною літературою. 

Методичний кабінет школи поповнено педагогічними програмними мультимедійними 

посібниками з української мови та літератури, англійської мови, хімії, біології , історії України, 

географії, математики, світової літератури, художньої культури, фізики, інформатики, фізичної 

культури  Поповнено тематичні папки: 

― Робота з обдарованими дітьми‖; 

―На допомогу молодому спеціалісту‖; 

― Вимоги до сучасного уроку‖; 

―Діагностика‖. 

 

       Протягом року проведені засідання педагогічних рад: 

№ 1 Серпень 

1. Аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012-2013 навчальному  році та завдання на новий 

навчальний рік, спрямовані на покращення результатів освітньої та виховної роботи. 

2. Організований початок 2013-2014 н.р.: погодження робочого навчального плану,плану роботи 

школи на 2013-2014 навчальний рік; затвердження режиму роботи школи; дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку школи   

3. Впровадження нового Державного стандарту  

Про оцінювання учнів 2 та 5 класів. 

4. Організація методичної роботи 

Різне (навчальна практика, профілактична робота з попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму,інструктаж по роботі з шкільною документацією.) 

№ 2 Жовтень 

Міцне здоров’я та фізичний стан дітей школи-дитячого садка-основна база для їхнього розвитку. 

Оптимізація впровадження здоров`язберігаючих технологій, використання інноваційних 

технологій при формуванні у дошкільників елементарних валеологічних знань.    

Про традиційні та інноваційні технології у вирішенні проблеми соціалізації учнівської молоді в 

умовах реформування та гуманізації освіти. Коучинг в освіті 

№3 Січень 

1 . Профільне навчання в розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи. 

Роль класного керівника в підвищенні рівня класного колективу, формуванні соціальної зрілості. 

Працелюбності, творчої особистоті. 

№ 4 Лютий 

Про надання цільового направлення учениці 11 класу Дикусі Вікторії Сергіївні для вступу в 

Херсонський державний університет ( інститут психології, історії та соціології, напрям історія). 

№ 5 Березень 

Організація роботи з батьками майбутніх першокласників  як цілісна система адаптації дітей 

дошкільного віку до навчання у початковій школі. 

Творчий звіт учителів, які атестуються 

Про ДПА в 4, 9, 11 класах: організація, вибір предметів. 

№ 6 Травень 

Про закінчення учнями 11 класу школи.  

Про нагородження учнів Похвальними грамотами та Похвальними листами 

№ 7 Червень 



 

Про закінчення учнями 9 класу школи 

Про перевід учнів до наступного класу 

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та 

індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні 

об’єднання: 

- МО вчителів початкових класів (керівник Лемешева С.А.); 

- МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (Третяк Л.В.) 

- МО вчителів природничо-математичного циклу(керівник Петрук С.І.); 

-  МО класних керівників (керівник Кубай Г.В.). 

Керівники МО плідно працювали протягом навчального року. Проводилися засідання МО: 

«Про підсумки роботи  за минулий навчальний рік. Про Державний стандарт. Про підсумки 

державної підсумкової атестації та аналіз типових помилок учнів під час атестації. Про зміни в 

навчальних програмах. Про опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення базових 

дисциплін . Про повторне вивчення Інструкції щодо ведення шкільної документації. Обговорення 

планів роботи факультативів і спецкурсів. Про організацію роботи з обдарованими дітьми. Про 

підготовку та проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін. Про 

наступність у викладанні предметів І та ІІ ступенів навчання. Про підведення підсумків шкільних 

олімпіад з базових дисциплін, аналіз типових помилок, допущених учнями під час проведення 

олімпіад та пропозиції щодо їх усунення.   Про підготовку і проведення шкільного етапу 

Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика», про підготовку МАНівських 

робіт, про підготовку до І етапу ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка, про впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес тощо.  

На базі школи та педагогічним колективом були проведені семінари: 

Учителів початкових класів «Упровадження Державного стандарту загальної початкової освіти в 

практику  роботи ЗНЗ»,  

Учителів трудового навчання «Формування просторових компетентностей школярів  в контексті 

реалізації  Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» 

Крім цього, учні та педагоги взяли участь у шкільних, районних заходах  

Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

1м. Трудове навчання: Дикуха Вікторія, уч.11 кл.,  (уч. Шлапак Ф.А.). 

2 м. Педагогіка та психологія:  Левечко Валентина, уч. 11 кл.,    

(уч. Петрук С.І.). 

3м.  Історія: Дикуха Максим, уч.9 кл,   (уч. Лємєшова Т.В.).  

3 м. Фізична культура: Кузьмич Марина, Мартиненко Євген, 11 кл. (уч. Лємєшов Ю.Б.) 

Результати ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

3м.  Історія: Дикуха Максим, уч.9 кл,   (уч. Лємєшова Т.В.).  

Учні школи брали участь у   ІІ етапі IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХІУ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика: 

ІІІ місце -Нагорна Анастасія, учениця 7 класу,   вчитель Швиденко О.М. 

Щербак Єлизавета, учениця 4 класу, вчитель Хомич Г.М. 

У 2013-2014 н.р. пройшли курсову перепідготовку у ВКНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» учителі та вихователі: Вдовенков Г.І., учитель музики, Шлапак І.Ф., 

вихователь дитячого садка. 

       У 2013-2014 н.р. результати атестації:  

Присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» вчителю музики Вдовенкову 

Геннадію Івановичу. 

Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст» та присвоєння 9 розряду Коноваловій Тетяні 

Антонівні, вихователю дитячого садка.  

  Підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», звання 

«старший вчитель» директору школи,    вчителю вчителю історії та правознавства Береговому 

Василю Миколайовичу. 

        Усі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від 

рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів. 



 

Протягом навчального року проводяться предметні декади і тематичні тижні під гаслом 

«Проблемна тема школи в дії», де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних 

дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу. 

Уся науково – методична робота спрямована на раціональне поєднання колективної 

мудрості та індивідуальної творчості, що дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин 

педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату в колективі, базованого 

на повазі та взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і святкувати те, що вирізняє кожного з-

поміж інших, - самобутню творчу індивідуальність. 

Але слід зазначити, що в організації методичної роботи в школі мають місце певні недоліки 

та прорахунки: не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категоріями займаються дослідницькою 

діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі.     

    

З метою обміну  досвідом роботи з педагогами Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Великоолександрівського району   проведено методичний міст - аукціон ідей   

колективного мислення «Знайомтеся із творчістю…» 

Методична  робота школи направлена на узагальнення, створення системи підготовки 

педагогічних кадрів, які характеризуються соціальною, професійною й культурною мобільністю. 

Вивчивши матеріали щодо організації методичної роботи в школі, можна зробити висновки, що 

школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація бере до уваги специфіку 

сільського учителя, намагається вийти на новий рівень розвитку системи методичної роботи. 

Адміністрацією та педагогічним колективом Новоолександрівської загальноосвітньої 

школи-дитячого садка І-ІІІ ступенів створені належні умови для всебічного повноцінного 

розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. 

       Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає 

естетичним та педагогічним вимогам.  

Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної з 2 

груп дитячого садочка відповідає вибраній назві. 

      При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його 

величезна значимість для становлення особистості. 

  Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб 

підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та 

способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметного середовища 

віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, 

зробити навчально-виховний процес диференційованим.  Навчально-виховний процес у групах   

забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до 

вимог програми «Я у світі».  Створено міні-методичний кабінет, де накопичено і систематизовано 

весь дидактичний, наочний матеріал для організації навчально-виховного процесу з дітьми 

відповідного дошкільного віку. 

     У кожній групі дошкільного закладу використовують технічні засоби навчання: магнітофон, 

діапроектор, телевізор. 

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в 

дошкільному закладі є методичний кабінет школи-дитячого садка, програмово-методичне 

забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам. 

      Методичний кабінет забезпечений дитячою та методично літературою відповідно переліку 

програм та навчально-методичних посібників.   Методичний кабінет школи-дитячого садка 

оснащено комп’ютером,   ксероксом, принтером. 

 Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються вихователями під час навчально-

виховного процесу. 

     Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з 

урахуванням потреб навчально-виховного процесу (через анкетування): «Експериментування – 

крок до творчого пізнання таємниць рідної природи», «Психолого-педагогічний супровід розвитку 

особистості дошкільника в сім’ї», «Педагогічні передмови виховання самостійності засобами 

сюжетно-рольових ігор дошкільників», «Інтеграція і моделювання у навчально-виховному процесі 

дошкільної установи».  Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної 

роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: 



 

проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм»). 

    Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і 

постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки 

поробок « Творчість школи-родини» - виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; 

спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад: виставка посібників з розвитку зв’язного 

мовлення дітей дошкільного віку, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що 

використовуються  в дошкільному закладі. 

      Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за 

минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.   Щорічно у 

травні місяці проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи  

«Аналіз, завдання, перспективи». Види і форми планування освітнього процесу в закладі 

обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. 

     У навчально-виховному процесі педагогами використовуються такі  форми організації дітей: 

спеціально організована навчальна діяльність (заняття ), самостійна діяльність дітей (художня, 

рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах 

програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо).  При організації навчально-

виховного процесу вихователі використовують велику кількість ілюстративного наочного 

матеріалу (картини, таблиці, діапозитиви), розвиваючих та дидактичних ігор, задіюють 

можливості розвивального предметного середовища групових приміщень. 

     Протягом 2013-2014 навчального року вихователі дитячого садка Шлапак І.Ф. та Коновалова 

Т.А. провели відкриті заняття: «Мандруємо Всесвітом» (середня група), «На іменини до тітки 

Калини» , «Колобок у математичному лісі» (старша група). 

     Педагоги брали активну участь у районних  семінарах «Формування екологічного 

світорозуміння дошкільнят», «Наступність у роботі дитячого садка і початкової ланки школи». 

     У роботу дитячого садка активно включається батьківський комітет.       Вихователями 

проведені батьківські збори   «Ознайомлення з працею дорослих – перший крок для соціальної 

адаптації дошкільників».  

Проведені спільні засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів 

дитсадка «Складові успішності на шляху дитячий садок- школа», круглий стіл з питань 

моніторингу успішності навчання і  готовності до школи першокласників – випускників ДНЗ. 

      Активно проводиться виховна робота в дитячому садку. Зокрема проведені свята: 

«Ходить гарбуз по городу», «Білі черевички у зими», «Вітаємо матусь», «Книжкові іменини», 

«Козацькому роду - нема переводу», «Новий рік-свято зими», «Маму вітають малюки», «До 

побачення, дитячий садок». 

 

Аналіз виховної роботи школи.  
  Всебічно і гармонійно сформована особистість є метою цивілізованого суспільства, тому 

одним з пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно-орієнтованого підходу в 

освіті. Його суть, в основному, полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а 

метою освіти, тобто він має стати суб'єктом навчання, виховання й розвитку. Для цього потрібна 

не просто нова педагогіка виховання, а педагогіка сильного виховного впливу, тобто моральна 

педагогіка. Тільки вона спроможна стати міцною теоретичною підтримкою у виховній діяльності 

педагога. 

У 2013 - 2014 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм. 

Педагогічний колектив Новоолександрівської ЗОШ - дитсадка працює над реалізацією 

проблеми «Соціалізація дітей та учнівської  молоді в сучасному освітянському просторі».  

Завданнями виховної роботи школи на сучасному етапі є: 

1.  Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та 

соціальних вимог. 

2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток 

виховних функцій закладу. 

3. Забезпечення взаємодії закладу молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення 

координації їхніх зусиль. 

4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. 



 

5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного 

потенціалу дитячого та молодіжного руху. 

6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу. 

7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості. 

8.  Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на 

особистість. 

9.  Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в 

повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі. 

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального 

закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об'єднань класних 

керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, 

художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, 

традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми 

«Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми 

профілактики ВІЛ-інфекції», «Я у Світі», Програми затвердженої Міністерством освіти і науки 

України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін. 

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові:  

Про розвиток творчих та інтелектуальних  здібностей учнів, залучення дітей до 

різноманітної діяльності за інтересами. 

Про надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування, дитячих 

та юнацьких формувань. 

Про літній відпочинок та оздоровлення школярів 

Участь у шкільних та районних олімпіадах,  МАН,  краєзнавчих експедиціях. 

    Про роботу шкільної їдальні. Організація гарячого харчування 

Про діяльність педагогічного колективу по запобіганню злочинів та правопорушень 

неповнолітніх. Про виконання плану роботи за І семестр. 

 Організація соціально – педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої 

уваги.   

 Проведення психолого-педагогічного аналізу контингенту школярів з метою виявлення 

учнів, схильних до правопорушень, вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин.  

Проведено педагогічну раду «Роль класного керівника у підвищенні рівня розвитку класного 

колективу, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості». 

У ході установчого засідання ШМО 5-11 класів визначили такі завдання на навчальний рік: 

•    Підвищення    теоретичного,    науково-методичного    рівня    підготовки    класних керівників 

із питань психології та педагогіки;       

Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів; 

•    Озброєння  класних керівників  сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм 

і методів роботи; 

•   Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних 

керівників; 

•    Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних 

колективів; 

•    Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.  

Протягом року було проведено 5 засідань ШМО, де розглядалися такі питання: 

1. Стан виховної роботи у школі за минулий навчальний рік та завдання у новому навчальному 

році. 

2.   Семінар-практикум «Актуальні методи, прийоми,  засоби виховання.  

3.  КТС – шлях до соціалізації учнів » 

4.  Круглий стіл «Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки». 

5. Формування ключових компетентностей   соціально-професійного самовизначення 

старшокласників. Організація літнього відпочинку.  

Робота ШМО класних керівників була спрямована на підвищення фахової майстерності 

класних керівників та надання методичної допомоги у формуванні особистості учня на основі 

моніторингових відстежень, на реалізацію ресурсного підходу в освітньому середовищі як 



 

фактору реалізації учнів та вчителя. 

З метою реалізації проблеми розвитку інтересів та здібностей учнів у школі працюють 

гуртки, клуби, спортивні секції, якими охоплено 127 учнів, що становить 90% від загальної 

кількості учнів у школі. Аналізуючи нахили особистості рівень розвитку творчих здібностей учнів 

класні керівники проводять корегуючи роботу, створюють ситуацію успіху залучають дітей до 

гурткової та секційної роботи. 

№ п/п Назва гуртка Керівник Кількість дітей 

1 Кришталеві чари Вдовенков Г.І. 10 

2 Веселі нотки Вдовенков Г.І. 12 

3 Музейна справа Ярошик В.Д. 10 

4 Музика танцю Паучок Д.В. 17 

5 Хореографічний Паучок Д.В. 13 

б Біла королева Лємєшов Ю.Б. 10 

7 Козацький гарт Лємєшов Ю.Б. 25 

8 Настільний теніс Лємєшов Ю.Б. 12 

9 Палітра Шлапак Ф.А. 8 

10 Зроби сам Шлапак Ф.А. 10 

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, 

брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі.  

Традиційно протягом  2013 - 2014 навчального року в школі було проведено: 

Свято Першого дзвоника «Літо краснеє проходить-перше вересня приходить » 

Тиждень фізкультури і спорту. 

Акція: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» (залучення дітей до відвідування 

гуртків, секцій, клубів за інтересами) 

Акція «Поспішайте робити добро» до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана 

Свято до Дня вчителя «Спасибі вам, що ви на світі є»  

Літературна композиція «Хвала рукам що пахнуть хлібом» До Дня працівника сільського 

господарства 

Операція  „Сім’я‖.  

Операція  „Турбота‖.  

Операція  „Підліток‖. 

Тиждень правової освіти населення «На  паралельних  дорогах  прав  та  обов’язків»: 

Випуск стіннівок «Правова культура – міцність держави» 

Години спілкування на правову тематику 

Брейн – ринг «Правознавець» 

Заочна подорож «Екскурс до галактики «Я – людина  серед людей» 

Конкурс малюнків «Права людини». 

Фотовиставка  ,, Мандруємо Україною‖  ( відпочинок  та  оздоровлення  дітей  влітку) 

Конкурс  дитячого  малюнка  на  асфальті  до  Міжнародного  дня  миру  на  тему  „Ми за мир  на  

планеті  Земля ‖. 

Проведення  тематичних  екскурсій   в  музей  школи ,,Народ  пам’ятає ,  народ  славить ‖ (22.09 -  

день  Партизанської   слави ). 

До  дня  українського козацтва.  Тиждень Козацької слави. Усні журнали, бесіди, інтелектуальні 

ігри , тематичні екскурсії ,,Козацтво  як втілення національно-етичного ідеалу" 

Тиждень Пам'яті до річниці визволення України від фашистських загарбників. Уроки мужності: 

1. «Україна в огні»; 

2. «Серед братських могил в краю степовім …» 

3. «Недописані сповіді, які опалила війна …». Відеозал «На колінах стою перед вами – сповідаю 

жалобу свою» 

Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України  

Брейн-ринг з української літератури, присвячений 150 –річчю з дня народження Б.Грінченка. 



 

Місячник: «Увага! Діти на дорозі». Проведення годин спілкування з попередження дорожньо - 

транспортного травматизму. Виставка малюнків : «Ми – пішоходи!» 

Тиждень фізкультури  і  спорту: 

Відкриття тижня. Випуск стіннівок: «У світі спорту»  

 День спортивних знавців.  

Конкурс спортивного танцю: 

 «Веселі старти» 1-5 кл. 

«Рухливі ігри»   6-7 кл. 

Першість  школи  по  футболу,  присвячена  Дню  фізкультури  і  спорту  

Спортивне свято  до  дня  Українського козацтва. 

  Спортивне  свято  „З козаків візьмемо приклад‖ 

Тиждень  протипожежної  безпеки  

Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

Відеолекторій  „СНІД  -  невиліковна  хвороба‖ 

Акція «16 днів проти насильства» 

Еколого – географічний похід: «Наш край» 

Участь учнів школи в екологічній акції « Посади дерево» 

Виставка  аплікацій  з  осіннього  листя  „Осінній  калейдоскоп‖ 

Свято  до 22-річниці Збройних сил України: « 10 кроків до генерала». 

Новорічні свята: 

 «Чарівна ніч» (свято до дня Святого Миколая); 

 «Знову казка прийшла новорічна» 

 «Чародійниця  зима»,  

 «Новорічний телевізійний бал-маскарад», 

 «Дива у Новорічну ніч» (новорічний вечір старшокласників). 

 свято Валентина «Мелодія двох сердець»; 

 Шевченківські дні; 

 Місячник екології; 

 Факельна хода до дня Перемоги та мітинг-реквієм «Допоки пам’ятаємо – живемо»; 

 Свято Останнього дзвоника; 

 Випускний вечір «Вокзал бажань»; 

 День захисту дітей; 

 Участь у акціях протягом року( «Милосердя»,  «Шкільне подвір’я» «Ветеран живе поруч», 

«Серце до серця», «За чисте довкілля»,  «Бережімо книги», «Допоможемо птахам», «Не 

рубай ялинку» та ін.). 

Учнівська конференція ―Проектуємо своє майбутнє ‖ (ДЮО ―Рідний край‖). Затвердження 

плану роботи центрів ДЮО ―Рідний край‖. 

Вибори  органів  учнівського самоврядування  в  класних  колективах. 

Доброчинна  акція  ―Наша  школа  рідний  дім  -  ми  всі  дружні  діти  в  нім‖  (збір  шкільного  

приладдя  та  іграшок  для  учнів  пільгового контингенту). 

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне учнівське 

самоврядування. Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні 

класних колективів. Організаційно-функціональну структуру очолює Президент та Рада 

президента. За кожним центром та комісією були закріплені педагоги-консультанти, які 

відповідали за надання методичної допомоги органам учнівського самоврядування, учням-лідерам 

з проблеми організації цікавих справ, акцій, навчання учнівського активу.   

Роль учнівської організації підвищується в зв'язку з результативністю діяльності та підняттям 

її авторитету серед учнів та педагогічного колективу, але однією зі складних проблем залишається 

невелика чисельність активістів та недостатній рівень інформаційного забезпечення про діяльність 

РУУШ серед учнів школи.   

За участю шкільного парламенту було розроблено ряд проектів: 

1. Співпраця  шкільної ради з ветеранами-пенсіонерами педагогічної праці  ( Вечір «Свіча їх 

пам’яті не згасне») . 

2. Впорядкування подвір’я дитячого садка. 

3. Благодійні  ярмарки. 



 

У школі діє дитяча організація «Рідний край» (2-11 класи), яка займається озелененням та 

природоохоронною діяльністю. Проведена робота по впорядкуванню території села, парків (Парк 

Слави, Алея Пам'яті, Парк 80-річчя школи, сквери), сільський стадіон. Учні доглядають і 

впорядковують: братські могили, могили на кладовищі. 

При школі працює краєзнавчий музей історії с. Новоолександрівка, створений у 1998 р. 

Загальна його площа 220 м
2
, кількість експозиційних кімнат - 5. У музеї нараховується 800 

експонатів. Із   метою   ознайомлення з   історією   рідного   краю,   вихованням патріотичних 

почуттів, любові до своєї Батьківщини проводиться робота, як серед учнів, жителів та гостей села. 

При краєзнавчому музеї працює гурток «Музейна справа», учні якого займаються 

пошуковою та просвітницькою роботою.   

Виховання дітей та молоді на засадах християнських, загальнолюдських моральних 

цінностях вимагає формування навичок культури здоров'я, уміння здійснювати власний вибір на 

користь здорового способу життя, збереження загального та репродуктивного здоров'я, 

формування ціннісного ставлення учнів до навколишнього світу, естетичної культури. У школі 

оформлено 4 зони здоров'я. 

З метою профілактики негативних звичок, жорстокої та протиправної поведінки серед 

неповнолітніх зосередити увагу на проведенні індивідуальної та групової роботи, спрямованої на 

корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, тісну співпрацю педагогів із сім'єю та 

громадськістю.   

Для формування в учнів правової культури, гендерної грамотності у школі започатковано 

щорічне проведення Тижня правової освіти та Уроку гендерної грамотності. Проведена зустріч із 

старшим лейтенантом Нововоронцовського РВ УМВС України Борисовим Д.Г., який проводив 

бесіду з учнями «Профілактика злочинів, правопорушень серед неповнолітніх». 

У школі протягом року не здійснено жодного правопорушення. 

Одним з важливих складників процесу виховання є створення гуманної демократичної 

атмосфери у навчальному закладі, реалізація єдиних педагогічних вимог. Обов'язкових для всіх 

учасників навчально-виховного процесу, взаємна повага педагогів, учнів. 

Актуальним напрямом роботи залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої 

учнівської молоді. 

Учнівське самоврядування 

  Структура учнівського самоврядування, яка склалася в Новоолександрівській ЗОШ – дитсадку  І-

ІІІ ст. поєднує в собі форми учнівської самоорганізації , які  відповідають потребам творчого 

розвитку особистості, скерованої на загальнолюдські та національні цінності. Ця структура 

залежить від учнівських колективів, інтересів та запитів школярів.  

 Шкільний парламент складається з представників делегацій від кожного класу, яких обирають на 

зборах. Очолювала шкільний парламент – Дикуха Вікторія , учениця 11 класу, заступником 

шкільного парламенту був – Лисун Сергій, ( 10 клас),  Левечко В. ( 11 кл). 

У нашій школі діють такі центри шкільного парламенту: 

 міністерство  освіти та інформації; 

 міністерство туризму; 

 міністерство дисципліни, праці і порядку; 

 міністерство фізкультури, спорту і здоров’я ; 

 міністерство захисту прав дитини в проблемних ситуаціях; 

 міністерство культури; 

 міністерство доброти і милосердя. 

Робота центрів взаємопов’язана і полягає в організації змістовного  життя школи, класів через 

колективні творчі справи. Учні самі співпрацюють з педагогами-консультантами. Робота кожного 

центру обговорюється на засіданні центру, чи шкільного парламенту не рідше ніж один раз в 

місяць. 

 Учні набувають передового  досвіду  самоорганізації  та співпраці, у них формується життєва 

позиція та світогляд, основою якого є  загальнолюдські цінності.  

 

Центри шкільного парламенту проводять засідання один раз в тиждень. Кожен з цих центрів 

має свій план роботи, за яким працює. У школі з допомогою шкільного парламенту було 

проведено ряд виховних заходів, які стали традиційними: 



 

 свято Першого дзвоника; 

 Тиждень фізкультури та спорту ; 

 День партизанської слави; 

 Святкова програма до  Дня вчителя «Високе вчителя ім’я» ; 

 День дублера; 

 До 69 річниці визволення України «Вклонімося низько визволителям»; 

 День писемності та мови; 

 предметні тижні; 

 День працівника сільського господарства «Вам господарі землі»; 

 День вшанування пам’яті жертв голодомору;  

 свято Миколая; 

 новорічні свята, ранки, конкурсно-розважальні програми; 

 свято Валентина; 

 Шевченківські дні; 

 Місячник екології; 

 Факельна хода до дня Перемоги та мітинг-реквієм «Допоки пам’ятаємо – живемо»; 

 Свято Останнього дзвоника; 

 Випускний вечір «Вокзал бажань»; 

 День захисту дітей; 

 Участь у акціях протягом року( «Милосердя»,  «Шкільне подвір’я» «Ветеран живе поруч», 

«Серце до серця», «За чисте довкілля»,  «Бережімо книги», «Допоможемо птахам», «Не 

рубай ялинку» та ін.). 

 За участю шкільного парламенту було розроблено ряд проектів: 

4. Співпраця  шкільної ради з ветеранами-пенсіонерами педагогічної праці  ( Вечір «Свіча їх 

пам’яті не згасне») . 

5. Впорядкування подвір’я дитячого садка. 

6. Благодійні  ярмарки. 

Учнівське самоврядування - це величезна сила, спрямована на розвиток самостійності, 

ініціативи і взаємодопомоги, формування почуття господаря, який за все відповідає. 

 

Аналіз діяльності адміністрації по управлінню та контролю. 

У 2013/2014 навчальному році адміністрацією школи проведено: 

1. 6 перевірок ведення шкільної документації. 

2. Здійснено перевірки стану викладання та рівня навчальних досягнень з математики, 

української мови, курсу «Художня культура», географії, стан викладання навчальних 

дисциплін в 4 класі. 

3. Перевірено стан виховної роботи. 

4. Здійснений персональний контроль учителів, які атестуються. 

5. Здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України. 

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів гурткової роботи, 

відвідування учнями уроків. Перевірялося ведення щоденників, зошитів, особових справ. За 

підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, 

нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань учителів - предметників. 

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки. 

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, – бібліотека школи-

інтернату проводила достатню роботу.  

Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників. Методичну 

допомогу вчителі одержують завдяки  надходженням різноманітних періодичних видань.  

Крім підручників бібліотека забезпечує своїх читачів програмною літературою, літературою з 

позакласного читання, для тематичних переглядів, рефератів, доповідей. 

у бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки, папки. Традиційними 

стали екскурсії для новачків. Систематично бібліотека бере участь у проведенні предметних 

тижнів (пошук матеріалів, допомога в оформленні). 



 

У читальному залі постійно проводяться бесіди: «Шануй і бережи книгу», «Державні та 

народні символи України», «Твій шкільний підручник» тощо.  

До Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української мови та писемності (9 

листопада), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня) в бібліотеці були проведені 

тематичні виставки «У рідній школі – рідна мова», «Як виникла писемність». 

Протягом року регулярно здійснювався : 

- облік бібліотечного фонду (сумарний та індивідуальний); 

- технічна обробка; 

- каталогізація; 

- розміщення всіх видів видань; 

- акти на списання підручників та книг; 

- робота з фондом підручників  

- проведення підсумків прибуття й вибуття підручників; 

- ведення «Листів обліку виданих підручників»; 

- здійснення заходів щодо збирання підручників наприкінці навчального року; 

- списання непридатних для використання, а також загублених учнями підручників;  

- комплектування періодичними виданнями. Підписка на періодичні видання; 

Проводилась робота з читачами щодо формування й задоволення їх читацьких потреб: 

- ознайомлення з «Правилами користування бібліотекою та книгами»  під час 

перереєстрації та запису до бібліотеки; 

- оформлення картотеки читацьких формулярів у зв’язку з переформуванням класів; 

- аналіз читацьких формулярів; 

- аналіз читацьких запитів у читальному залі;  

Проводилась індивідуальна робота з читачами: 

- проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури; 

- бесіди про прочитану книгу; 

- консультації про вибір літератури біля книжкових полиць.  

З метою популяризації літератури з різних галузей знань бібліотека приймала активну участь у 

масовий роботі, яка проводиться в школі. 

Протягом року бібліотекарем двічі вивчався стан збереження підручників. Серед показників, 

які оцінювалися, були: кількість підписаних підручників, кількість обгорнутих підручників, 

загальний стан підручників, умови збереження. Тричі на рік проводився рейтинг читацької 

активності. Отримані результати використовуються бібліотекарем для визначення пріоритетних 

напрямів роботи із популяризації читацької діяльності. 

 

РОБОТА ПО ВИКОНАННЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ» 
 На виконання наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації від 19.02. 2014 року 51 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та 

відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління 

освітою»; від 30.04.2014 року № 175 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

у 2014 році»; від 27.05.2014 року № 228 «Про збереження життя та здоров’я дітей району під час 

оздоровчої кампанії 2014 року»;   відділу освіти, молоді та спорту району від 14 березня 2014 року 

№ 38 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих відділу освіти, молоді та спорту» з метою якісного 

оздоровлення дітей влітку 2014 року  Новоолександрівською загальноосвітньою школою-дитячим 

садком І-ІІІ ступенів проводиться робота щодо забезпечення належного рівня організації 

оздоровчої кампанії, спрямованої на реалізацію права дитини на  оздоровлення та відпочинок. 

  Коли закінчується навчальний рік, для школярів починається весела і яскрава пора – 

канікули! Але провести всі сонячні дні вдома перед телевізором і комп’ютером – це залишитися 

без казкових емоцій, нових друзів, різноманітних розваг. Літо – найяскравіша, кольорова і 

багатозвучна пора року. Літо – це час, коли школярі мають можливість відпочити від шкільних 



 

клопотів. Літні канікули – найцікавіша пора для дітей, час захоплюючих пригод і поїздок, нових 

знайомств та зустрічей. На базі закладу  працював табір «Бригантина» з денним перебуванням з 02 

по 19 червня 2014 року;  має відповідне матеріально – технічне забезпечення.     Було виділено 4 

класних кімнати для загонів,   спортивна, тренажерна, актова зали,  комп'ютерний клас, 

упорядковано ігровий майданчик, підготовлено футбольне , волейбольне та баскетбольне поле,   

майданчики для проведення виховних заходів, дискотек, сцени оснащені відповідною апаратурою 

та технікою, здійснено забезпечення відповідним інвентарем. У таборі створено комфортні та 

безпечні умови для відпочинку дітей.  Обладнано одну спальну кімнату на 30 місць,  працює 

їдальня.  

У таборі наявна необхідна документація: акт приймання дитячого оздоровчого табору від 

29.05.2014 року № 2 (форма №318/0); паспорт  на відкриття і функціонування табору з денним 

перебуванням «Бригантина» на період оздоровчого сезону 2014 року; наказ по школі від 

08.05.2014 року №23 «Про організацію та проведення літнього відпочинку й оздоровлення  учнів  

улітку 2014 року»;  наказ по школі від 27.05.2014 року № 27 «Про зарахування дітей до 

пришкільного табору «Бригантина»; положення про пришкільний табір з денним перебуванням 

дітей «Бригантина», режим роботи табору, список працівників з датами проходження медогляду; 

список дітей, які будуть охоплені послугами відпочинку; списки дітей пільгових категорій; список 

здоров’я учнів з відмітками лікаря; графік роботи працівників табору, табель відвідування учнями 

пришкільного табору, план виховної роботи пришкільного табору з денним перебуванням 

«Бригантина», план-сітка виховної роботи, затверджені директором табору. 

У таборі за заявами батьків оздоровлюються 74 дитини, з них 47 (63,5%) пільгових 

категорій з підтверджуючими документами ( діти-сироти; діти-інваліди; діти з багатодітних і 

малозабезпечених сімей; діти, які перебувають на диспансерному обліку). 

 Наказом по школі від 08.05.2014 року №23 призначені вихователі та начальник табору, 

(директор табору - 1; вихователі - 9; педагог-організатор-1; музичний керівник -1, інструктор з 

фізкультури і спорту - 1). Діти розподілені на 4 загони «Світлячок», «Прометей», «Невгамовні», 

«Капітошка». Для 20 дітей - учнів 1-2 класів організовано денний сон. 

Наказами по школі від 03.06.2014 року №30 затверджено Інструкцію з охорони праці, 

Інструкцію з пожежної безпеки, призначено відповідальних за протипожежну безпеку та охорону 

праці (наказ по школі  від 08.05.2014 року №23).  

Проведено обстеження приміщень, де розташований табір відпочинку,  ігрового 

майданчику, тренажерного залу, про що складено відповідні акти.  

Кадрове забезпечення табору здійснено у відповідності зі штатним розписом. На посади 

педагогічних працівників призначено особи з числа працівників школи, що мають відповідну 

фахову освіту, пройшли обов’язковий медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки, 

профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання  санітарно- 

гігієнічних правил та надання невідкладної долікарської допомоги Розроблено та затверджено 

посадові інструкції працівників табору. Спланована  та ведеться робота з охорони життєдіяльності 

вихованців, метою якої є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення 

здоров’я дітей. Вихователями проводяться щоденні цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності, 

які фіксуються у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.  

Медична служба табору працює відповідно до режиму роботи табору і забезпечена  

штатною медичною сестрою, яка веде облік готової продукції щодо її якості та норм приготування, 

реєструє висновки в бракеражному, контролює дотримання санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму та проводить профілактичний медичний огляд вихованців.   

Медичний кабінет обладнано згідно вимог. У наявності аптечка  невідкладної допомоги, 

необхідний інвентар та документація. Медичною сестрою сформовано групи здоров’я згідно з 

медичними довідками дітей. Проводиться просвітницька діяльність, консультації з питань 

здорового способу життя, в тому числі щодо профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб, 

харчових і нехарчових отруєнь, запобігання випадкам травматизму, попередження шкідливих 

звичок. 

Харчоблок їдальні забезпечено необхідним технологічним обладнанням. Штат харчоблоку 

входить до штатного розпису навчального закладу.     

 Діти в таборі відпочинку харчуються тричі на день. Вартість харчування однієї дитини 

становить 12 грн. на день. 



 

Табір з денним перебуванням «Бригантина» працював за таким розпорядком дня:   

7.15 – 7.30      - Зарядка  

7.40 – 7.50     - Лінійка  

7.50 – 8.30      - Сніданок  

8.30 – 9.50     - Особистий час 

9.00 – 12.00   -  Виховні заходи згідно плану 

12.00 – 12.30   - Обід 

12.30 – 12.40    - Особистий час 

12.40 – 14.50    - Сон 

14.50 – 15.00    - Полуденок 

19.00 – 21.00    - Спортивні змагання, ігри, дискотека  

Особливу увагу в роботі табору було приділено організації дозвілля та змістовного 

відпочинку дітей. Робота планувалась та проводилась за такими напрямками:патріотичний, 

фізкультурно-оздоровчий, екологічний,художньо-естетичний. 

Розроблено плани виховної роботи, план-сітка табору, графік роботи гуртків, графік роботи 

інструктора фізичної культури,.  

    Щоденна робота табору розпочиналася з ранкової лінійки, на якій вихованці табору 

ознайомлювалися з планом роботи на день і презентували свої загони. Кожного дня вихованці  

разом із спортивним керівником проводили  ранкову зарядку під музику, змагання, прогулянки, 

ігри, свята. 

Виховні заходи, які проводяться у таборі направлені на пропаганду здорового способу 

життя, розвиток творчих здібностей вихованців. Розроблено і затверджено туристсько-

краєзнавчий маршрут «Чарівна перлина Нововоронцовського району - Новоолександрівка». 

План виховної роботи пришкільного табору «Бригантина» передбачає проведення Дня 

здоров’я, Дня гумору, День романтики, Дня талантів.  

Перший день - день реєстрації дітей, день знайомств. Було організовано свято «Щасливе 

дитинство», присвячене Дню захисту дітей. На святі були присутні улюблені герої казок, 

мультфільмів. Діти розповідали вірші, співали пісні, читали гуморески, брали участь у конкурсі 

«Казкова вікторина» , іграх «Пантоміма», «Доповни пару», «Хто більше». Щисливими хвилинами 

для дітей було вручення солодких подарунків від спонсорів (Новоолександрівської сільської 

ради). 

Другий день – «День загону». Вихователі провели профілактичні бесіди з правил 

дорожнього руху, безпеки життєдіяльності у таборі, правил поведінки. Також в загонах 

спланували свою роботу і почали підготовку до презентації загонів, діти придумали назву загону, 

девіз, речівку, емблему, номер художньої самодіяльності. 

Третій день – «День спорту». Найулюбленіше заняття дітей табору – спортивні змагання: 

«Веселі старти», турнір з шахів, футбол. 

Четвертий день – «День здоров’я». Організовано перегляд фільму «Про здоров’я дбай, 

шкідливих звичок не май». Медична сестра провела     комплекс  заходів із зміцнення здоров'я 

дітей, пропаганди здорового способу життя: «Силу й спритність  розвивай - перемогу здобувай».    

Велике враження на дітей справили День жахів, День дощу, під час яких відбулися 

розважальні програми  «Екскурсія до Шервудського лісу», «Драконова майстерня» «Змагання 

нечистої сили»,   «З хмари сіється краплисто теплий, чистий, літній дощ». Кожному цікаво було 

виконувати свою роль, мати гарні костюми. 

Цікавим і незабутнім для вихованців став День навпаки, під час якого   і діти, і вихователі, і 

керівники були переодягнені в яскраві костюми та взяли  участь у змаганнях з комічного футболу. 

У ході проведення пізнавально-розважальне шоу «Я люблю Україну» перевірено знання із 

географії та історії рідного краю, української мови, традицій та звичаїв свого народу,  

виховувалися патріотичні почуття.  

Під час проведення Дня талантів та Дня гумору учні показали свої творчі здібності, розкрили 

приховані таланти. 

           Діти взяли участь у змаганнях біля заливу, які проводилися в День туриста.  Вихователі 

підготували дуже цікаві естафети для кожного загону: це і звичайні естафети з м’ячами, обручами, 

перетягування каната і не зовсім звичайні, наприклад, «Черепаха»,  «Водолій», «Рибалка», 

«Гусінь». 



 

Перед закриттям табору цікаво пройшов День іменинника. 

         У день закриття табору «Бригантина» вихованці поділилися враженнями та відзначили, що 

цей період був  змістовним, цікавим, насичений незабутніми подіями.  Діти до цього дня 

готувалися дуже ретельно. Вчили вірші напам’ять, хтось спробував придумати свій власний вірш 

про наш табір, дівчатка співали пісні під караоке, хлопці показали кумедні сценки з шкільного 

життя.   Щодня на  лінійці було нагороджено грамотами найактивніших дітей.   Педагоги школи 

бажають усім дітям теплого літа, нових вражень, міцного здоров’я.         

Протягом всієї табірної зміни працювали гуртки: 

«Кришталеві чари», «Веселі нотки»  (Вдовенков Г.І.) 

«Біла королева», «Козацький гарт», «Настільний теніс» (Лємєшов Ю.Б. ) 

«Палітра», «Зроби сам»  (Шлапак Ф.А.) 

Усе, що сприяло змістовному і цікавому життю в пришкільному таборі стало результатом 

чіткої, обдуманої роботи колективу вчителів, які вважають, що пришкільний табір – це місце, у 

якому проходить робота з організації змістовного дозвілля та виховання свідомих громадян 

незалежної України. Особливу увагу приділили фізично-оздоровчому, національно-патріотичному 

вихованню, поваги і шани до народних звичаїв і традицій, краєзнавству. Кожен день у таборі був 

насичений новими подіями, враженнями, почуттями. За час табірної зміни діти потоваришували, 

краще пізнали один одного, навчилися працювати у колективі, дізналися багато цікавого, 

розкрили свої таланти та вподобання, усвідомили важливість здорового способу життя, піклування 

про здоров’я змалечку. Табір зачинив свої двері залишаючи почуття легкої задуми з приводу 

швидкоплинності всього, що наважується радіти життю. 

Оздоровлення вихованців школи-дитячого садка 

Протягом червня – серпня 2014 року у закладі здійснювалось оздоровлення дітей, у 

середньому оздоровлювалась 31 дитина, що становить 90%. Здійснювалося харчування на 9,50 

грн. 

Робота  дитячого садка  була спрямована на вирішення таких завдань: 

Охопити системним оздоровленням дітей дошкільного закладу шляхом введення гнучкого 

динамічного режиму , оптимізації рухового режиму, використання різноманітних засобів та форм 

загартування. 

Закріпити та розширити запас набутих протягом року знань, уявлення дітей про 

навколишній світ і самих себе у процесі різних видів дитячої діяльності. 

Розширити та поповнити розвивальне середовище ДНЗ у відповідності до ліній розвитку і 

сфер життєдіяльності дошкільників та вимог безпеки. 

У цей період в закладі були створені необхідні умови для зміцнення і збереження здоров’я дітей, 

закріплення отриманих дітьми знань у різноманітних видах діяльності, а ще для цікавого і 

корисного дозвілля, пізнавальних подорожей у світ природи. 

Фізкультурно-оздоровча робота була спрямована на оздоровлення дітей шляхом введення 

гнучкого динамічного режиму, оптимізації рухового режиму, використання різноманітних засобів 

та форм загартування. Серед основних критеріїв оздоровлення дітей  -  повноцінне харчування. 

Ранок    розпочинався із ранкової зарядки, потім, після смачного і поживного сніданку,  діти 

знову проводили час на свіжому повітрі. Вихователі використовували всі можливості природного 

середовища. Літні міні-заняття влаштовувалися у тіньових павільйонах, щоденно проводились 

заняття фізичними вправами на свіжому повітрі. Успіх загартовуючи заходів (повітряні, сонячні 

ванни, водні процедури) забезпечувався дотриманням основних принципів загартування. Весело і 

цікаво були проведені Дні здоров’я . Малята мали можливість впродовж дня ознайомитися з 

цікавою інформацією про збереження та зміцнення свого здоров’я від вихователів, медичної 

сестри; взяти участь у різних видах діяльності: малюванні, ліпленні, іграх. 

У закладі були створені належні умови для активізації і підвищення рухової активності 

дітей у повсякденному житті : проводились різноманітні рухливі ігри, ігри з елементами спорту. 

Цікавим та змістовним було дозвілля дітей. У закладі проводились різноманітні свята та 

музичні розваги. Другого червня працівниками закладу будо проведене свято для дітвори «День 

захисту дітей». Від спонсорів, якими стали Новоолександрівська сільська рада, діти одержали 

солодощі.  У червні медичною сестрою проводився майстер-клас: Лікар радить: «Ура—літо!» 

(загартування улітку) і «Обережно — літо!» (перша допомога при сонячному  



 

Вихователі разом з батьками організовували День здоров’я «3 фізкультурою ми дружимо» (гімнас-

тичні вправи для пари—дитина і дорослий, показ батьками елементів спортивних ігор: футбол, 

баскетбол, волейбол) 

ударі, укуси комах та ін.) а також екскурсії вихідного дня. Організована фотовиставка «Літній 

відпочинок». 

Реалізація всіх цих заходів з літнього оздоровлення дітей стала можливою завдяки 

створеному нашими працівниками повноцінному розвивальному середовищу, а це оформлення 

групових приміщень, ігрових майданчиків, території ДНЗ. В умовах недостатнього фінансування 

для вирішення завдань фізичного розвитку та забезпечення організованої та самостійної діяльності 

дітей дошкільного віку на свіжому повітрі ми використовуємо всі доступні ресурси дошкільного 

закладу.   

Адміністрацією забезпечувався постійний належний контроль за організацією оздоровчої та 

виховної роботи, за дотриманням правил охорони життя і здоров’я дітей. 

 

КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО 

ПРОЦЕСІВ. 

 

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною 

доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. 

Робота школи проводилася за такими напрямками: 

 комп’ютерізація управлінської діяльності; 

 наявність та використання ліцензійного програмного забезпечення; 

 використання Internet-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській 

діяльності. 

В 2013-2014 н.р. в школі використовувалось 23 комп’ютери. Із них використовувались: 

 1 – директором школи для управлінської діяльності; 

 1- бухгалтером та бібліотекарем; 

 1- заступниками директора з навчально виховної та виховної роботи; 

 20 – у кабінеті інформатики. 

Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних працівників на 1 

ПК):. 7 чол. на 1 комп’ютер. 

 

До мережі Internet-підключені комп’ютери в кабінеті інформатики та комп’ютер у 

методкабінеті та бухгалтерії.  

Крім комп’ютерів в школі використовується інша комп’ютерна техніка: 

  1 проектор; 

 3 принтера; 

 1 сканер; 

 1 ксерокс; 

100% вчителів досконало володіють навичками роботи з комп’ютером. 

У 2012 році в мережі Internet створена веб-сторінка школи. 



 

 

 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У 2013-2014 н.р. було виділено бюджетних коштів на ремонт приміщення школи 

З метою покращення умов функціонування школи протягом  н.р. проводилася робота щодо 

залучення позабюджетних коштів. Навчальний заклад приймав спонсорську допомогу та 

благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних 

матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт: 

 забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення навчально-

виховного процесу та роботи школи. 

 відремонтовано 15 класних кімнат, бібліотеку, майстерню, спортивні зали; 

 зроблено відмостку навколо школи; 

 виконано роботи по ремонту ганку в дитячому садку; 

 проведена заміна водопровідної та водовідвідної систем, встановлено нові рукомийники; 

 виконано роботу по ремонту кабінету медсестри; 

 виконано поточний ремонт коридорів школи; 

 одержано музичну апаратуру, спортивний інвентар, меблі, оргтехніку. 

Здійснена виплата відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення всіх педпрацівників 

школи. 

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії тепла, води та світла. 



 

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів в галузі освіти, 

створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, покращення 

результативності освітньої діяльності, удосконалення культурних і національних освітніх прав і 

запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, 

виходячи з аналізу  навчально – виховного процесу за 2013/2014 навчальний рік основними 

завданнями на 2014/2015 навчальний рік визначено: 

- забезпечення доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, запитам 

особистості, потребам держави, області, району; 

- створення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально – виховного процесу, 

модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання; 

- впровадження в систему роботи з учнями заходів, спрямованих на покращення їх знань; 

- створення належних умов для адаптації до навчання учнів 1-х,5-х класів; 

- упровадження допрофільного навчання у середній школі та профільного навчання у 

старшій школі; 

- підвищення рівня та якості освіти через упровадження ефективного прогресивного 

педагогічного досвіду, використання елементів інноваційних технологій, інтерактивних 

методів навчання; 

- забезпечення якісної підготовки до підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової 

атестації та зовнішнього незалежного оцінювання; 

- модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю 

та оцінювання; 

- спрямування науково – методичного потенціалу педколективу на підвищення якості 

навчально – виховного процесу, результативності уроку; 

- активізація методичної роботи в школі, підвищення її якості забезпечення  мережної 

взаємодії всіх рівнів шкільної методичної роботи; 

- створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу педагогічних працівників 

школи та обдарованої молоді; 

- посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, 

відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних 

традицій; 

- забезпечення соціального захисту та безпечних умов праці і навчання учасників навчально 

– виховного процесу; 

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його 

до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської 

активності, організації здорового способу життя; 

- разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, 

громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до 

правопорушень. 

- створення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які 

потребують особливої педагогічної уваги; 

- інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу; 

- розвиток фізичної культури і спорту, активна участь у спортивно – масових заходах; 

- Зміцнення та збереження матеріально – технічної  бази школи шляхом використання 

бюджетних коштів та інших джерел фінансування школи.  

 

У 2014-2015 навчальному році школа працювати над науково-методичною проблемою 

області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» 



 

РОЗДІЛ І 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

Із метою забезпечення чіткості і систематичності управління розподілити між директором 

школи та його заступниками такі ділянки роботи: 

Директор школи 

Береговий В.М. 

1. Загальне керівництво навчально-виховним процесом у школі. 

2. Реалізація державної освітньої політики. 

3. Подальше зміцнення навчально-матеріальної бази школи. 

4. Фінансово-господарська діяльність. 

5. Планування роботи школи та організація навчально-виховного процесу. 

6. Робота Ради школи. 

7. Керівництво педрадою. 

8. Зв’язок із ВНЗ, підприємствами, шефськими організаціями, спонсорами. 

9. Охоплення навчанням дітей до 18 років. 

10. Контроль за станом викладання та якістю знань, умінь та навичок учнів з математики, 

фізики, астрономії, основ інформатики, економіки,  фізичної культури, основ здоров’я,  

історії, правознавства.  

11. Контроль за виконанням наказів по школі, рішень педрад, веденням алфавітної книги 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

Швиденко О.М. 

1. Організація і контроль навчально-виховного процесу у 1-11
-их

 класах. 

2. Забезпечення виконання навчальних програм учителями школи. 

3. Складання робочого навчального плану. 

4. Контроль за станом  викладання та якістю знань, умінь та навичок учнів із хімії, географії, 

природознавства, біології, екології, української мови і літератури, російської мови та 

світової літератури, іноземної мови, Захисту Вітчизни. 

5. Організація роботи з учнями початкового рівня навчання та індивідуального навчання 

хворих дітей шкільного віку. 

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів, конференцій. 

7. Перевірка ведення класних журналів, зошитів,  особових справ учнів 5-11
-их

 класів. 

8. Контроль за виконанням наказів по школи, рішень педради. 

9. ДПА учнів 4, 9, 11
-их

 та випуск учнів 9, 11
-их

 класів. 

10. Атестація вчителів. 

11. Конкурс «Учитель року». 

12. Курсова перепідготовка вчителів. 

13. Організація методичної роботи в школі. 

14. Контроль за плануванням, проведення і звітністю предметних тижнів  і олімпіад. 

15. Контроль за програмним забезпеченням та проведення факультативних курсів та 

спецкурсів 

16. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці. 

17. Координація і контроль за роботою бібліотеки. 

Заступник директора з виховної роботи  

Лємєшова Т.В. 

1. Планування системи позакласної та позашкільної виховної роботи. 

2. Організація роботи методичного об’єднання  класних керівників. 

3. Методична допомога класним керівникам, учителям в організації позакласної і 

позашкільної роботи. 

4. Обмін досвідом роботи класних керівників, узагальнення і розповсюдження передового 

досвіду. 

5. Контроль за складанням планів виховної роботи, станом ведення документації класними 

керівниками, веденням щоденників. 

6. Контроль за проведенням класних виховних годин, класних батьківських зборів. 



 

7. Контроль за залученням учнів до гуртків, секцій, клубів, зв’язком із керівниками цих 

гуртків. 

8. Організація і контроль за чергуванням у школі. 

9. Організація роботи з учнями, які стоять на внутрішньому обліку. 

10. Контроль за відвідуванням учнями школи. 

11. Організація роботи з учнями пільгового контингенту. 

12. Харчування учнів пільгового контингенту. 

13. Контроль за проведенням навчальних екскурсій і практики, оздоровлення учнів під час 

канікул. 

14. Контроль за роботою гуртків, підготовкою до шкільних та районних творчих конкурсів. 

15. Контроль за проведенням спортивно-масової роботи, заходів з ЦО. 

Педагог-організатор 

Логвиненко Т.Я. 

1. Планування  і організація  позаурочної навчально-виховної роботи. 

2. Організація дитячого активу школи щодо організації різноманітних свят. 

3. Складання планів роботи на семестр, рік, щотижневих і щомісячних план-сіток. 

4. Складання сценаріїв заходів для учнів, ведення відповідної документації 

5. Ведення протоколів засідань органів самоврядування і дитячих організацій. 

6. Оформлення тематичних стендів відповідно до напрямів виховної роботи. 

7. Ведення  обліку дітей та підлітків шкільного віку. 

8. Звіт про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів, про організацію участі 

учнів у конкурсах, оглядах (письмово у кінці кожного семестру). 

9. Організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів. 

10. Погодження своєї діяльність із директором школи, заступниками директора з навчально-

виховної роботи заступником директора з виховної роботи, відділом освіти. 

11. Відповідає за: 

- діяльність дитячих організацій, об’єднань, органів самоврядування, планування їхньої 

роботи; 

- випуск загальношкільних стінних газет; 

- роботу з учнями під час канікул; 

 



 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. ВИКОНАННЯ СТ53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, 35 ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ. 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 

ОСВІТУ» 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Відпові-

дальний 

Форма 

узагаль-

нення 

Відміт

ка про 

ви-

конан

ня 

1. Організувати постійний контроль за здобуттям 

повної загальної середньої освіти 

Протягом 

року 

Адміністра-

ція школи 

Інформація  

2 Вести роз'яснювальну роботу серед населення 

щодо обов'язковості здобуття дітьми та 

підлітками повної загальної середньої освіти 

Протягом 

року 

Адміністра-

ція школи, 

педколектив 

Інформа-

ція, 

оголошення 

 

3 Систематично проводити роботу щодо залучення 

до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років. 

Протягом 

року 

Адміністра-

ція школи, 

педколектив 

Інформація  

4 Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що 

проживають на території обслуговування школи 

в порівнянні з кількістю дітей, що навчаться в 

нашій школі. 

До 05.09. ЗДНВР Інформація  

5 Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»:  

• залучати до навчання підлітків, відрахованих 

з технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, 

які перебувають на спеціальному обліку в 

районній службі у справах неповнолітніх та 

районному відділенні кримінальної міліції у 

справах неповнолітніх; неповнолітніх, які 

виховуються в неблагополучних родинах; дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; дітей з малозабезпечених сімей та 

багатодітних сімей; 

• тримати під контролем учнів, які схильні до 

пропусків занять без поважних причин 

Протягом 

року 

Адміністра-

ція школи 

Інформація, 

наказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація 

1раз на 

тиждень, 

наказ 1 раз 

на місяць 

 

6 Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку 

до школи на підставі списків. Скласти «Список 

дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 

вересня 2014р.на території обслуговування» і 

подати його до відділу освіти з інформацією про 

вжиті заходи щодо залучення таких дітей до 

навчання. 

До 05.09. ЗДНВР Інформація, 

списки 

 

7 Повернути списки дітей і підлітків шкільного 

віку до відділу освіти з відмітками про те, де 

навчаються діти, з довідками з навчальних 

закладів 

До 10.09. ЗДНВР Інформація, 

списки 

 



 

8 За наявності в школі учнів, які проживають на 

закріпленій за школою території обслуговування і 

яких не було включено до списку, подати 

додатковий список таких учнів відділу освіти. 

До 10.09. ЗДНВР Інформація, 

списки 

 

9 Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) 

про кількість дітей і підлітків шкільного віку, 

інформацію про охоплення дітей і підлітків 

шкільного віку навчанням, про облік за роками 

народження, про облік навчання дітей і 

підлітків шкільного віку. 

До 10.09. ЗДНВР Статзвіт   

10 Проводити роботу щодо залучення до навчання 

дітей 6-річного віку: 

•   уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 

років; 

•   провести бесіди з батьками про необхідність 

вступу до школи з 6-ти років; 

•   зібрати заяви батьків та пояснювальні 

записки з причиною відмови; 

•  .провести рекламно-інформаційну акцію 

«Школа для першокласників» 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

ЗДНВР План роботи  

11 Заслуховувати на нараді при директорі питання: 

•    про виконання положень Конституції 

України, ст. 35 Закону України «Про освіту», 

ст. 6 Закону України «Про загальну середню 

освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку; 

• про здійснення контролю за відвідуванням 

навчальних занять учнями школи 

 

 

Вересень  

 

 

Лютий  

 

 

ЗДНВР  

 

 

ЗДВР 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

Протокол  

 

12 Заслухати на спільному засіданні ради школи та 

педагогічної ради питання щодо відвідування 

учнями школи навчальних занять 

Травень   ЗДВР Протокол  

13 Узагальнити проведену роботу в наказі «Про 

підсумки роботи педколективу школи щодо 

проведення обліку дітей і підлітків шкільного 

віку в 2013-2014н. р. на території 

обслуговування школи» 

Червень  ЗДВР  Наказ   

14 Перевірити працевлаштування випускників 9, 

11-х класів. Підтвердити довідками про 

навчання. Узагальнити проведену роботу в 

наказі «Про підсумки роботи щодо 

працевлаштування випускників 9, 11-х класів 

2013-2014 н.р» 

До 10.10. ЗДНВР Інформація, 

списки 

 

15 У разі змін вносити корективи до статистичних 

звітів (інформація про облік дітей і підлітків 

шкільного віку за роками, про охоплення дітей 

і підлітків шкільного віку навчанням, облік 

навчання дітей і підлітків шкільного віку) і 

подавати їх до відділу освіти. 

Щокварта

льно до 

05 числа 

ЗДНВР Інформація, 

списки 

 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Організація профільного навчання в школі здійснюється на основі Концепції профільного 
навчання в старшій школі, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України 
25.09.2003 р. № 10/12-2, яка розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх 
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», ґрунтується на основних 
положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), спрямована на реалізацію 
Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 
347/2002. 

Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді 
до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти 
впродовж усього життя, виховання  особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й 
мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 

 

2 Провести діагностичні дослідження з метою виявлення 

відповідності профілів навчання освітнім потребам учнів 

Протяго

м року 

Заступник  

директора, 

психолог 

Інформація  

3 Проводити анкетування, психологічні дослідження серед 

учнів 6-7 класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, 

інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей, для 

впровадження допрофільного та профільного навчання 

Протяго

м року 

 Інформація  

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконан

ня 

Відповідал

ьний 

Форма 

узагальнен

ня 

Відмітка 

про 

виконан

ня 
Організаційні заходи 

 

 
1 Створити умови для врахування й розвитку навчально-

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і 

потреб учнів старшої школи в процесі їхньої 

загальноосвітньої підготовки 

Протягом 

року 

Адміністраці

я школи 

Інформація  

2 Організувати поглиблене вивчення окремих предметів 

у 8, 9 класах для сприяння у виборі напряму профільного 

навчання в старшій школі 

 

До 01.09 Заступник 

директора 

Навчальний 

план 

 

3 Вивчити та обговорити на нараді при директорові наявне 

програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове 

забезпечення навчально-виховного процесу та приведення 

даних чинників у відповідність до потреб реалізації 

профільного навчання 

Жовтень Заступник 

директора 

Протокол   

4 Підготувати робочі навчальні плани на 2014-2015 н. р. Травень  Заступник 

директора 

Навчальний 

план 

 

5 Розширити мережу профільних класів у школі на підставі 

анкетування учнів, психологічних досліджень, виявлення 

рівня сформованості профільних інтересів учнів, аналізу 

працевлаштування випускників 9, 11 класів 

Травень Директор, 

психолог 

Інформація  

6 Створити - умови для застосування сучасних інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі профільних 

класів 

Постійно Директор, 

учитель 

інформатики 

Інформація  

Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання  

1 Відобразити в річному плані питання щодо соціально-

психологічного супроводу допрофільного та профільного 

навчання 

До 01.09 Заступник 

директора 

Річний 

план 

 



 

4 Узагальнити результати досліджень з метою виявлення 

профілів, що користуються найбільшим попитом серед учнів 

школи 

До 15.10  Довідка  

Профорієнтаційна робота 

1 Проаналізувати працевлаштування випускників школи за 

5 років для виявлення впливу обраного профілю 

навчання 

До 05.10 Заступник 

директора 

Інформація  

2 Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення 

школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, 

вищих навчальних закладів, підприємств 

Березень-

квітень 

Заступник 

директора 

Інформація  

3 Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих 

дверей у професійно-технічних училищах, вищих 

навчальних закладах 

Лютий-

травень 

Заступник 

директора, кл. 

керівник 11 

кл. 

Інформація  

Міжгалузева співпраця 

1 Співпрацювати з районним Центром зайнятості населення, 

проводити аналіз освітніх потреб населення району щодо 

здобуття повної загальної середньої освіти 

Протяго

м року 

Директор Інформація  

2 Організувати екскурсії для учнів 11 класу на підприємства  з 

метою ознайомлення школярів з виробничим циклом (за 

окремим планом) 

Протяго

м року 

Заступник 

директора, 

учитель праці 

Наказ  

Інформаційно-методичне забезпечення 

1 Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та 

варіативної складових робочого навчального плану 

До 01.09 Заступник 

директора, 

учителі-

предметники 

Навчальний 

план 

 

2 Вивчити рівень навчально-методичного забезпечення 

профільного навчання в школі 

Квітень Заступник 

директора 

Довідка  

3 Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою Протяго

м року 

Директор, 

бібліотекар 

Інформація  

4 Відобразити в планах роботи шкільних методичних 

об'єднань питання щодо запровадження допрофільного та 

профільного навчання 

До 01.09 Заступник 

директора 

Протокол

и 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

1 Привести у відповідність до потреб реалізації профільного 

навчання наявне матеріально-технічне забезпечення 

навчально-виховного процесу 

До 01.11 Директор Інформація  

2 Провести роботу щодо оновлення матеріально-технічної 

бази кабінетів: фізики, хімії, біології (за окремим планом) 

Протяго

м 

навчальн

ого року 

Директор, 

завідуючі 

кабінетами 

Інформація  



 

Робота з батьками та громадськістю 

1 Організувати роботу консультаційних пунктів для 

учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді 

До 01.09 Заступник 

директора, 

психолог 

Інформація  

2 Ознайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою» міста, 

району, а саме: із загальноосвітніми навчальними закладами, 

навчально-виробничими комбінатами, позашкільними 

установами, професійно-технічними, вищими навчальними 

закладами, а також напрямами підготовки в них, умовами 

прийому, навчання та подальшого працевлаштування 

Протягом 

року    . 

Заступник 

директора,  

Інформація  

3 

Залучати батьків до співпраці щодо питань упровадження 

допрофільного та профільного навчання в школі 

Протягом 

року 

Адміністрація 

школи 

Інформація  

Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів 

1 Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти, 

підготовки вчителів до роботи в профільних класах 

Постійно Адміністрація 

школи 

Інформація  

2 
Організовувати відвідування спецкурсів для адміністрації 

школи, учителів-предметників 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

Інформація  



 

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, СПРЯМОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконанн

я 

Відпові-

дальний 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про ви-

конання 

1 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та 

результативності учнів школи в державній 

підсумковій атестації, зовнішньому 

незалежному оцінюванні, підсумкових 

контрольних роботах у 2014-2015н. р 

Вересень ЗДНВР Протокол  

2 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та 

результативності учнів школи в турнірах, 

конкурсах, предметних олімпіадах у 2014-

2015н. р 

Вересень ЗДНВР Протокол  

3 Провести аналіз щодо участі вчителів 

школи в обласній виставці-ярмарку 

педагогічних ідей, у педагогічних конкурсах 

2014-2015н. р. 

Вересень ЗДНВР Протокол  

4 Розглянути на засіданні шкільних 

методичних об'єднань,  

нарад при директору,  

ради школи 

питання «Шляхи підвищення якості роботи 

школи у 2014-2015н. р.» 

 

Вересень 

Вересень 

Грудень 

Директор  Протокол   

5 Здійснювати плановий контроль за 

підготовкою учнів до державної підсумкової 

атестації, зовнішнього незалежного 

оцінювання та підсумкових контрольних 

робіт у 2014-2015н. р. 

Протягом 

ІІ семестру 

ЗДНВР Наказ  

6 Організувати комп’ютерні курси для 

педагогічних працівників 

Протягом 

року  

Директор Графік   

7 Організувати вільний доступ педагогічних 

працівників до мережі Інтернет, до роботи із 

сайтами районного, міського, обласного 

управлінь освіти та Міністерства освіти і 

науки України 

Протягом 

року  

Директор Довідка   

8 Організувати роботу гуртків для 

поглибленого вивчення предметів, 

підготовки до предметних олімпіад, турнірів, 

конкурсів 

Протягом 

року  

Директор Графік, план 

роботи 

 

9 Організувати роботу спортивного гуртка Протягом 

року  

Директор Графік, план 

роботи 

 

10 Створити належні умови для якісної 

самоосвіти вчителів, для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

у 2014-2015н. р. 

Протягом 

року  

Адмі-

ністрація  

  

11 Продовжити роботу щодо відкриття класів з 

поглибленим вивченням предметів, класів 

допрофільного і профільного навчання у 

2014-2015н. р. 

Протягом 

ІІ семестру 

ЗДНВР Протокол, 

довідка 

 

12 Планування роботи класного керівника 

відповідно до «Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

України» 

Вересень  ЗДВР, класні 

керівники 

Звіт   

13 Вивчення ефективності діяльності класного 

керівника 

Протягом 

року 

Керівники 

ШМО, кл. 

керівники 

Інформація   



 

14 Вивчення сформованості професійної 

компетентності класного керівника у сфері 

виховної діяльності 

Березень  ЗДВР, 

кер.ШМО, 

кл. керівники 

  

15 Із метою створення умов для реалізації 

пізнавальних інтересів учнів провести в 1-

11-х класах бібліотечні уроки 

    

 

ВИКОНАННЯ ст.10 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОВИ» 

№ 

з/п 

Заходи  
Термін 

виконанн
я 

 
Відповідал

ьний 

 
Форма 

узагальнення 

 
Відмітка 

про 
виконання 

 

1  
 
Продовжувати роз'яснювальну роботу серед 
батьків, учнів та вчителів школи щодо Закону  
України «Про мови» 

 
 
Протягом 
року 

 
Адміністрація 

Оголошення, 
протоколи 
батьківських 
зборів 

 

2 Організувати роботу класів з поглибленим 

вивченням української мови (філологічний 

напрям, профіль укр. філології) 

Серпень Заступник 
директора 

Навчальний 
план, наказ  

 

3 Оформити куточки символіки в класних 

кабінетах 

Вересень Класні 
керівники 

Інформація  

4 Заслухати на нараді при директорі рекомендації 

на 2014-2015 н.р. «Про дотримання єдиного 

орфографічного режиму» 

Вересень Заступник 
директора 

Рекомендації, 
протокол 

 

5 Взяти участь у Міжнародному  конкурсі на 
кращого знавця української мови імені  
Т.Шевченка 

Грудень  Керівник МО 
вчителів укр. 
мови 

Інформація  

6 Заслухати на нараді при директорові заходи на 
2014-2015 н. р. «Про виконання, педагогічним 
колективом школи Закону України    «Про 
мови» 

Січень Заступник 
директора 

Довідка  

7 Провести Тиждень української писемності Березень Керівник МО 
вчителів укр. 
мови 

План роботи  

 8 Провести Шевченківські свята Березень Керівник МО 
вчителів укр. 
мови 

 
План роботи 

 

 9 Вивчити стан викладання української мови та 

літератури 

Лютий  Директор Довідка  

10 При атестації вчителів ураховувати знання 

державної мови 

Постійно Атестаційна 
комісія 

Атестаційні 
матеріали  

11 Продовжувати вести шкільну документацію 

українською мовою 

Постійно Працівники 
школи 

 
Документація   

13 Здійснювати оформлення наочності в школі та в 

навчальних кабінетах відповідно до державних 

вимог 

Постійно  
Педагогічні 
працівники 

  

14 Продовжити роботу з учителями-предметниками 

щодо вдосконалення володіння державною 

мовою: 

• консультації; 

• лекції та практичні заняття вчителів 

української мови 

з учителями-предметниками; 

Згідно 

з 

графіком  

Учителі 
української 
мови 

Інформація   



 

15 3 метою виховання в учнів патріотичних 

почуттів, усвідомлення своєї національної 

гідності провести виховні години: 

 - «Україна – наш спільний дім» 

 - «Конституція України — основний закон нашої 

держави»; 

 - «Мій край — моя історія жива»; 

 - «Жити за законами держави» 

 

 

 

Вересень  

Лютий  

 

Вересень  

Грудень  

 
 
ЗДВР 
 
Класні 
керівники 

 
Плани 
виховної 
роботи 

 

16 Провести конкурс юних поетів «3 любов'ю до 

України» 

Березень Учителі 
української 
мови 

Плани 
виховної 
роботи 

 

17 Провести конкурс читців до річниці Великої 

перемоги  

Травень   
Учителі 

української 

мови 

 
Плани 
виховної 
роботи 

 

18 Активізувати роботу щодо вивчення нормативної 

документації Міністерства освіти і науки України 

про хід виконання Закону «Про мови» та 

Державної програми розвитку і функціонування 

української мови 

Протягом 

року 

 
Керівники 
МО 

  
Інформація  

19 Активізувати роботу щодо залучення учнів і 

вчителів до читання книг українською мовою 

Протягом 

року 

 
Бібліотекар  

І 
Інформація   

20 Забезпечити проведення батьківських зборів, на 

яких ознайомити батьків із Законом України 

«Про мови», Державною програмою, статтею 10 

Конституції України та планом роботи закладу 

освіти щодо реалізації вищезазначених 

документів 

Протягом 

року 

 
Класні 
керівники 

 
Протоколи 
батьківських 
зборів 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 6. Керівництво навчально-виховним процесом 

1. Педагогічні ради 

Місяць № засідання 

Серпень 

Засідання педагогічної ради №1 

1. Аналіз стану навчально-виховної роботи у 2013-2014 навчальному  році та 

завдання на новий навчальний рік, спрямовані на покращення результатів 

освітньої та виховної роботи. 

2. Організований початок 2014-2015 н.р.: погодження робочого навчального 

плану,плану роботи школи на 2014-2015 навчальний рік; затвердження структури 

навчального року школи; дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

школи   

4. Організація методичної роботи. Формуємо соціалізуючий простір 

Різне (навчальна практика, профілактична робота з попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму,інструктаж по роботі з шкільною 

документацією.) 

Листопад 

Засідання педагогічної ради №2 

1. Про хід виконання рішень попередньої педради. Технологія формування 

соціалізую чого простору в сільській школі 

2. Інноваційні тенденції мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.  

 

Січень 

Засідання педагогічної ради №3 

1. Удосконалення самоосвіти вчителя – важливе завдання внутрішньої 

методичної роботи   
2. Про формування соціально-трудової компетентності школярів Поєднання 

особистісного розвитку дошкільнят з формуванням працелюбності. 

1. Про виконання рішень попередньої педради  

Квітень 

Засідання педагогічної ради №4 

2. Психологічна адаптація та соціальна зрілість учнів. Готовність майбутніх 

першокласників до умов навчання в школі. 

1. Атестація – крок до творчості вчителя  

2. Про організацію ДПА у 4 та 9 класах 

3. Про вибір предметів та допуск до ДПА у 11 класі 

4. Затвердження розкладу ДПА та складу атестаційних комісій  

5. Про виконання рішень попередньої педради 

Травень 

Засідання педагогічної ради №5 

1. Про закінчення навчання учнями школи та переведення їх до наступних 

класів 

2. Про нагородження учнів похвальними листами  

3. Аналіз громадських звернень за навчальний рік 

4. Про виконання рішень попередньої педради 

Червень 

Засідання педагогічної ради №6 

1. Про закінчення школи учнями 9, 11 класів 

2. Про нагородження учнів 11 класу  Похвальними листами та грамотами за 

вивчення окремих предметів 

3. Про питання громадських слухань 

 

 

 

 

 

 



 

Наради при директору 

 

№ п/п Питання, що розглядаються 

1. 

Серпень 

- проведення літнього оздоровлення  учнів; 

- працевлаштування випускників 9-11-х класів; стан профорієнтаційної  

 роботи; 

- організація харчування учнів у школі; 

- ведення шкільної документації; 

- ознайомлення з Положенням про атестацію вчителів.   

2. 

Вересень 

-дотримання режиму роботи школи, організація чергування, навчально-виховного 

процесу; 

- організація роботи з попередження дитячого травматизму; 

- організація роботи з обдарованими учнями; 

- організація роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги; 

- про ведення класних журналів; 

- про підсумки перевірки організації і якості харчування учнів; 

- про результати перевірки стану медико-педагогічного контролю. 

3. 

Жовтень 

- про підсумки перевірки стану організації роботи з обдарованими дітьми.  

- аналіз відвідування уроків учнями школи; 

- про участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та 

творчих конкурсах.    

- перевірка стану навчальних кабінетів. Виконання санітарно-гігієнічного режиму в школі.   

4. 

Листопад 

- про стан роботи з учнями, які слабо встигають, та учнями, котрі мають високий рівень 

підготовки. 

- стан роботи з атестації та курсової перепідготовки педагогічних кадрів.  

- про організацію роботи класних керівників, учителів із попередження дитячого 

травматизму, профілактики правопорушень і злочинності. 

- організація закінчення І семестру. 

- про організацію та проведення зимових канікул. 

5. 

Грудень 

- підсумки навчально-виховної роботи за І семестр і завдання педколективу на ІІ семестр  

- виконання навчальних програм, контрольних, лабораторних, практичних робіт за І 

семестр. 

- результати вивчення стану викладання предметів у І семестрі.  

- аналіз відвідування уроків учнями за І семестр  

- стан техніки безпеки у школі. 

- вибіркове слухання результатів перевірки журналів. 

 

6. 

Січень 

- дотримання санітарно-гігієнічних норм у класних приміщеннях та зміцнення здоров’я 

школярів.  

- ведення щоденників учнями школи.  

- стан профорієнтаційної роботи у школі.  

- система оцінювання навчальних досягнень учнів. 

- організація повторення навчального матеріалу.  

- організація роботи щодо комплектування 1 класу.  

7. 

Лютий 

- про роботу методичних об’єднань школи.  

- активні форми і методи повторення і систематизації навчального матеріалу. 

- стан профорієнтаційної роботи в 9 та 11 класах. 



 

- про атестацію педагогічних кадрів.  

- попередження пропусків уроків школярами. Індивідуальна робота з учнями, схильними 

до правопорушень. 

- про організацію роботи на канікулах 

8. 

Березень 

- про організацію вивчення Інструкції про закінчення навчального року 

- виховання в учнів готовності до державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

- систематизація і узагальнення вивченого матеріалу при організації повторення; 

- про організацію роботи з ЦО. Підготовка до Дня ЦО; 

- про результати атестації педагогічних працівників;  

- стан роботи колективу з охорони здоров’я дітей та техніки безпеки в навчально-

виховному процесі. 

9. 

Квітень 

- робота педколективу по підготовці та проведенню державної підсумкової атестації та 

ЗНО. Дотримання етики спілкування під час атестації.  

- організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів.  

- робота з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень; 

- про результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі; 

- аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації; 

- про підготовку до ―Свята завершення навчального року‖.  

10. 

Травень 

- про виконання навчальних планів і програм, графіків контрольних, лабораторних робіт;  

- виконання виховних планів; 

- звіт голів МО учителів і молодих учителів про роботу за навчальний рік. Обговорення 

проблеми: з якими труднощами в навчально-виховному процесі довелося зіткнутися. 

Шляхи їх подолання. 

- про підготовку до ремонтних робіт; 

- про оздоровлення учнів у літній період. 

 

Наради при заступниках директора з НВР та ВР 

 

Місяць 
Питання заступника директора за НВР Питання заступника директора за 

ВР 

Вересень 

1. Планування роботи з атестації вчителів 

2. Інструкції щодо ведення класних 

журналів 

3. Календарно-тематичне планування на І 

семестр у 2, 5 класах за новими 

програмами 

1. Планування роботи на 2014-2015 

н.р. з педагогом організатором та 

класними керівниками 

2. Про організацію чергування 

3. Святкування свята «День 

Учителя» 

Жовтень  

1. Підготовка та проведення шкільних 

предметних олімпіад 

2. Підготовка до проведення педагогічної 

ради 

1. Аналіз планів виховної роботи 

класних керівників 

2. Планування на канікули 

 

Листопад  

1. Підготовка та проведення консиліуму в 

1,5 класі 

2. Методичні рекомендації по 

підвищенню рівня якості знань учнів та їх 

творчої активності 

3. Робота з учнями , які не встигають у 

навчанні. Організація особистісно-

орієнтованого навчання 

1. Про підготовку Новорічних свят 

2.  Про проведення виховних годин, 

масових заходів 

3. Організація гурткової роботи. 

Організація зайнятості учнів у 

позаурочний час 

Грудень  
1. Роль бібліотеки у формуванні творчої 

активності учнів Результативність роботи 

1. Про підготовку та проведення 

новорічних вистав та святкових 



 

педколективу за І семестр 

2. Перевірка домашніх завдань та його 

оцінка 

ігрових програм 

2. Про реалізацію плану виховної 

роботи за І семестр. 

Січень  

1. Адаптування 1-класників та 5-

класників в новому середовищі 

2.  «Креативна освіта для розвитку 

інноваційної особистості» 

3. Про виконання навчальних програм 

1. Про роботу гуртків та секцій 

2. Про організацію чергування 

3. Про планування виховної роботи 

на ІІ семестр 

Лютий 

1. Організація роботи шкільних МО 

суспільно-гуманітарного та природничо-

математичного циклів 

2. Робота з молодими та 

молодосвідченними вчителями  

1. Профілактика захворювань дітей, 

уточнення діагнозів учнів, які стоять 

на диспансерному обліку 

2. Про роботу з батьками 

3. Про роботу з профорієнтації учнів 

Березень  

1. Організація роботи шкільних МО 

початкових класів 

2. Організація і проведення презентація 

роботи вчителів, що атестуються 

1. Робота батьківського всеобучу 

2. Про підготовку святкування 8 

березня 

3. Про проведення весняних канікул  

Квітень  

1. Організація повторення навчального 

матеріалу 

2. Організація та проведення ДПА у 4,9 та 

11 класах 

1. Про підготовку Свята Перемоги та 

участь у мітингу 

 

Травень  

1. Підсумки проведення моніторингових 

досліджень рівня навчальних досягнень 

учнів 

2. Про перевірку ведення шкільної 

документації 

3. Аналіз підсумкових робіт та зрізів 

знань за текстами адміністрації 

1. Про підготовку свята Останнього 

дзвоника та випускного вечора 

2. Організація оздоровлення влітку 

3. Про підсумки виховної роботи у ІІ 

семестрі 

Червень  

1. Результати навчальних досягнень учнів 

за рік 

2. Підготовка плану роботи школи на 

наступний рік  

1. Організація та проведення 

оздоровлення учнів школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  засідань ради школи 

 

І – е засідання (серпень) 

 

1. Підсумки роботи ради школи у 2013-2014 н.р. та визначення пріоритетних  напрямів в роботі на 

2014/2015 н.р. 

2. Вибори голови та секретаря ради школи. 

3. Про організацію харчування учнів школи. 

4. Про сплату добровільних батьківських внесків. 

5. Про використання благодійних батьківських та спонсорських коштів  

ІІ – е  засідання (грудень) 

 

1.Упровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес  школи, реалізації 

моделі Школи  здоров’я. 

   2. Аналіз відвідування учнями школи та виконання комплексного плану   запобігання 

злочинності серед учнівської молоді. 

   3. Шляхи підвищення якості роботи школи в 2014-2015н. р. 

   4. Соціальний  захист дітей –  під опікою, із багатодітних сімей. 

   5. Про здійснення громадського контролю за організацією харчування. 

 

ІІІ – є засідання (червень) 

1. Адитивна поведінка підлітків: причини виникнення й шляхи  психолого-педагогічної 

корекції. 

2. Координаційна нарада «Про задоволення потреб і виховання інтересів  учнів у позаурочній 

сфері діяльності» за участю представників батьківських комітетів,  учнівського 

самоврядування, представників громадськості. 

3. Про атестацію педагогічних працівників школи. 

4. Про погодження робочого навчального плану на 2015-2016 навчальний рік 

 



 

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Відпові-

дальний 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про ви-

конання 

1 Укомплектувати школу педагогічними 

кадрами 

До 31.08 Директор Інформація  

2 Скласти тарифікацію вчителів на 2014 -

2015 н. р 

До 31.08 Директор Наказ  

3 Організувати медичний огляд учнів Згідно 

графіку 

Класні 

керівники, 

класоводи 

Медичні 

довідки 

 

4 Уточнити контингент учнів. Скласти 

шкільну мережу. Узгодити її з відділом 

освіти 

До 05.09 ЗДНВР Наказ  

5 Провести серпневу педраду; інструктивну 

нараду з питань ведення шкільної 

документації, організованого початку 

навчального року 

До 01.09 Директор Протокол  

6 Затвердити, погодити:  

• нормативні документи роботи школи 

на навчальний рік: навчальні плани, 

річний план роботи школи, режим 

роботи школи, розклад занять; 

• план роботи шкільної бібліотеки, 

психолога 

• календарне та тематичне планування 

за предметами на семестри; 

• плани роботи факультативів, гуртків; 

• плани виховної роботи класних 

керівників на семестри; 

 

До 01.09 

 

 

 

 

 

До 05.09. 

Директор, 

заступники 

директора 

Документа

ція, плани 

роботи 

 

7 Оформити класні журнали, журнали 

факультативів, індивідуального 

навчання, гуртків, ГПД 

До 05.09 ЗДНВР Інформація  

8 Укомплектувати списки гуртків, 

спеціальних медичних груп з фізичної 

культури, ГПД 

До 05.09 ЗДНВР Накази за 

потребою 

 

9 Провести перевірку стану та готовності 

матеріально-технічної бази кабінетів та 

школи в цілому до нового навчального 

року. 

Оформити акти та іншу документацію 

про готовність школи, майстерень, 

спортивних залів, спортивного 

майданчика, кабінетів до початку 

навчального року.  

До 31.08 Директор, 

заступники 

Акти  

10 Провести заходи з охорони праці на 

початок навчального року (у т. ч. 

інструктажі з працівниками школи) 

До 31.08 ЗДНВР Накази, 

журнали 

 

11 Провести заходи з безпеки 

життєдіяльності на початок навчального 

року (у т. ч. інструктажі з учнями) 

До 08.09 ЗДНВР Накази, 

журнали 

 

 

12 Забезпечити учнів підручниками, учителів 

навчальними програмами. 

До 05.09 Бібліотекар Інформація  



 

13 Затвердити графіки чергування вчителів, 

учнів, сторожів на семестри, довести під 

розпис посадові інструкції, пам'ятки 

До 01.09 Заступники Інформація  

14 Провести роботу з учнями, батьками з 

метою організації гарячого харчування 

учнів 1-11 класів. Затвердити режим 

харчування та обслуговування в шкільній 

їдальні. Організувати пільгове харчування 

учнів. 

До 02.09 ЗДВР Інформація

наказ 

 

15 Провести облік малозабезпечених, 

неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, 

напівсиріт, дітей, що залишилися без 

батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей,  що потерпіли від аварії 

на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, 

неблагополучних сімей 

До 10.09 ЗДВР Інформація  

16 Перевірити та підтвердити довідками 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х 

класів 

До 10.09. Педагог-

організатор 

Інформація  

17 Провести засідання ради школи До 31.08. Директор  Протокол   

18 Затвердити графік проведення предметних 

тижнів.  

До 02.10. ЗДНВР Графік   

19 Організувати підготовку учнів в І та ІІ 

етапах шкільних та районних олімпіад 

До 02.10. ЗДНВР План   

20 Скласти плани роботи класних керівників 

на осінні, зимові та весняні канікули 

Жовтень, 

грудень, 

березень 

ЗДВР Графік  

21 Проводити рейди «Урок» І раз на 

місяць 

ЗДВР Інформація 

наказ 

 

22 Забезпечити виконання, конституційних 

прав дітей на освіту: 

• забезпечити відкриття 1-х класів з 

українською мовою навчання; 

• відкрити 10-ті класи з профільним 

навчанням; 

• організувати профорієнтаційну роботу 

серед майбутніх випускників школи 

 

 

До 01.09. 

 

До 01.09. 

 

Протягом 

року 

Директор Інформація  

23 Забезпечити соціальний захист учнів Протягом  

року 

ЗДВР Інформація  

 



 

СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Відпові-

дальний 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про ви-

конання 

1 Затвердити план заходів щодо закінчення 

навчального року, проведення ДПА та 

підсумкових контрольних робіт 

Березень- 

квітень 

Директор Плани, 

протоколи 

 

2 Створити робочу групу для складання 

річного плану на 2015-2016н.р. 

Березень Директор Наказ   

3 Скласти графіки проведення навчальних 

екскурсій та навчальної практики з 

учнями 1-8-х, 10 класів, план 

оздоровлення 

Березень-

квітень 

ЗДНВР План, наказ  

4 Укомплектувати школу педагогічними 

кадрами на 2015-2016н.р. 

Травень-

серпень 

Директор Співбесіди, 

заяви 
 

5 Узгодити орієнтовне педагогічне 

навантаження та відпустки з 

профспілковим комітетом. Ознайомити з 

ними педпрацівників. 

Травень  Директор Наказ   

6 Подати до районного відділу освіти 

пропозиції щодо затвердження складу 

атестаційних та апеляційних комісій для 

проведення державних підсумкових 

атестацій у 4,9,11 класах.  

Квітень  ЗДНВР Пропозиції   

7 Оформити документи на учнів, які 

звільнені від державних підсумкових 

атестацій за станом здоров'я.  

Квітень  ЗДНВР Наказ   

8 Розглянути питання вибору учнями 

предметів і форм складання ДПА 

Квітень  ЗДНВР Наказ   

9 Підготувати до розгляду на засіданнях 

методичних об'єднань матеріали 

державних атестацій 

Квітень  ЗДНВР Матеріали   

10 Проаналізувати виконання розділів 

річного плану за рік 

Червень  Директор 

ЗДНВР 

ЗДВР 

завгосп 

Довідки   

11 Проаналізувати виконання навчальних 

програм за рік 

Червень  ЗДНВР Наказ   

12 Ознайомити педагогічний колектив з 

нормативними документами щодо 

проведення державної підсумкової 

атестації та підсумкових контрольних 

робіт 

Березень  ЗДНВР Протокол   

13 Видати накази «Про переведення учнів» Травень, 

червень 

ЗДНВР Наказ   

14 На спільному засіданні ради школи та 

педагогічної ради школи розглянути 

питання щодо нагородження 

випускників медалями, похвальними 

грамотами «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів» та 

нагородження учнів 3-8-х та 10-х класів 

школи похвальними листами «За високі 

Травень Директор  Протокол   



 

досягнення в навчанні». 

15 Нагородити учнів: 

похвальним листом «За високі 

досягнення в навчанні» - 3-8-х та 10-х 

класів; 

похвальною грамотою «За особливі 

досягнення у вивченні окремих 

предметів» - 9,11-х класів 

Травень Директор  Наказ   

16 Видати наказ «Про порядок 

організованого закінчення навчального 

року» 

Квітень  ЗДНВР Наказ   

17 Видати наказ про відповідальних за 

оформлення випускної документації 

Квітень  ЗДНВР Наказ   

18 Видати наказ «Про організацію 

навчально-виховного процесу під час 

проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики» 

Квітень  ЗДНВР Наказ   

19 Скласти розклади ДПА та графіки 

консультацій 

Квітень  ЗДНВР Розклад   

20 Скласти розклад уроків під час 

проведення державних підсумкових 

атестацій та підсумкових контрольних 

робіт 

Травень  ЗДНВР Розклад   

21 Провести ДПА учнів 4,9,11-х класів Травень  Директор  Протоколи   

22 Класним керівникам та класоводам 

виставити оцінки до табелів успішності, 

особових справ учнів 3-8-х, 10-х класів, 

написати характеристики до особових 

справ учнів 1,2,4,9,11-х класів 

Травень    

 



 

 Річна циклограма діяльності адміністрації школи 

 

Серпень 

 Комплектування 1 та 10 класів. 

 Комплектування бібліотеки школи підручниками і методичною літературою. 

 Огляд готовності до нового навчального року кабінетів, майстерень, спортивної зали, 

класних кімнат школи. 

 Погодження розкладу уроків на навчальний рік. 

 Складання графіку чергування вчителів, учнів, техперсоналу. 

 Попередній збір учнів (пробний день). 

 Участь у серпневій конференції педагогічних працівників. 

 Проведення серпневого засідання педагогічної ради. 

 Комплектування школи педагогічними кадрами, тарифікація вчителів. 

 Видача класних журналів, програм, особових справ нового набору учнів. 

 Остаточне комплектування гуртків, секцій. 

 Перевірка особових справ учнів, алфавітної книги. 

 Засідання ради школи. 

 

Вересень 

 Статзвітність 

 Організований початок нового навчального року. 

 Виявлення дітей, які за станом здоров’я потребують індивідуального навчання та корекції. 

 Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 Погодження календарних планів, виховних планів, планів роботи класних керівників. 

 Контроль за зовнішнім виглядом учнів (введення шкільної форми) 

 Організація роботи методичних осередків школи. 

 Організація харчування учнів школи. 

 Організація роботи гуртків, секцій. 

 Моніторинг медичного обстеження учнів школи. 

 Контроль за додержанням учасниками навчально – виховного процесу санітарно – 

гігієнічних норм. 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. 

 Перевірка книг видачі бланків обов’язкової звітності. 

 Підготовка школи до зими. 

 Організація навчання 6-річних дітей у 1-ому класі. 

 

 

Жовтень 

 Стан викладання  інформатики в 8-11-их класах. 

 Місячник запобігання дитячому дорожньому травматизму. 

 Обстеження житлово – побутових умов дітей, які перебувають під опікою. 

 Перевірка ведення щоденників учнями школи. 

 Контроль заяв роботою з обдарованими дітьми. 

 Контроль за дотриманням шкільної форми. 

 Подання заяв на чергову й позачергову атестацію. 

 Підготовка до роботи в зимових умовах. 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. 

 Система виховної роботи як простір для творчої співпраці дітей, педагогів, батьків, 

громадськості. 

 

Листопад 

 Профілактична робота з дітьми девіантної поведінки. 

 Стан викладання трудового начання та технологій у середній та старшій школі. 

 Стан викладання художньої культури. 

 Аналіз санітарно – гігієнічного режиму і харчування гімназистів. 



 

 Засідання методичних об’єднань школи. 

 І-ий етап предметних олімпіад, підготовка звітів та заявок на участь переможців у ІІ-ому 

турі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін. 

 Контроль за роботою бібліотеки школи. 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. 

 Засідання педради. 

 Контроль за дотриманням шкільної форми. 

 

 

Грудень 

 Контроль роботи в 3,5,8, 10-их класах із базових дисциплін (моніторинг). 

 Участь у ІІ-ому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. 

 Виконання учнями Статуту школи. 

 Перевірка документації школи. 

 Контроль викладання предметів у профільних класах. 

 Перевірка додержання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності у майстернях, 

спортивній залі й кабінетах біології, хімії, фізики, інформатики. 

 Підготовка до новорічних та Різдвяних свят. 

 Підготовка до січневого засідання педради. 

 Перевірка техніки читання у початкових класах у 1-4 класах. 

 Класно – узагальню вальний контроль учнів 9 класу. 

 Формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров’я. 

 Контроль за дотриманням шкільної форми. 

 

Січень 

 Аналіз результатів роботи за І-ий семестр. 

 Засідання педради. 

 Стан викладання предметів української мови  та читання  у початкових класах. 

 Контроль за роботою практичного психолога щодо діагностування готовності учнів до 

навчання у профільних класах. 

 Контроль діяльності вчителів над індивідуальними методичними темами. 

 Контроль виконання учасниками навчально – виховного процесу Закону України «Про 

мову». 

 Контроль за перебігом атестації педпрацівників. 

 Контроль за виконанням рішень попередніх педрад. 

 Про ведення предметних тижнів науки і творчості. 

 Аналіз роботи групи продовженого дня. 

 Аналіз виконання навчальних програм за І-ий семестр. 

 Перевірка документації школи (класні журнали, табелі). 

 Корекція плану контролю і керівництва на ІІ-ий семестр навчального року. 

 Участь у роботі районних методичних об’єднань (секційні заняття). 

 Організація заходів під час зимових канікул, Новорічних та Різдвяних свят. 

 Стан курсової перепідготовки педагогічних кадрів. 

 Складання графіка основних тарифних відпусток. 

 Контроль за роботою вчителів, які індивідуально навчають хворих дітей. 

 Адаптація учнів 5 класу. 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. 

 Контроль за дотриманням шкільної форми. 

 

Лютий 

   

 Стан викладання всесвітньої історії в середній та старшій школі. 

 Початок підготовчої  роботи до державної підсумкової атестації навчальних досягнень 

учнів  за  ступенями навчання, зовнішнього незалежного оцінювання випускників. 

 Створення творчих груп із підготовки проекту річного плану, організація їхньої роботи. 



 

 Вивчення стану викладання української мови в 5-11 кл. 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. 

 Контроль за дотриманням шкільної форми. 

 

Березень 

   Контроль за  відвідуванням занять учнями. 

 Контроль стану гурткової роботи та спортивних секцій. 

 Контроль за дотриманням єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів. 

 Підготовка документів на звільнення учнів від підсумкової атестації. 

 Контроль за проведенням  індивідуальних, факультативних та групових занять. 

 Контроль за станом профорієнтаційної роботи у школі. 

 Контроль за дотриманням правил дорожнього руху, бесіди з учнями , практичні заняття 

тощо. 

 Місячник «Живи , книго!». 

 Класно-узагальнювальний контроль учнів 4 класу. 

 Контроль за веденням зошитів з української мови і літератури, математики (згідно з  

графіком). 

 Діагностика навчальних досягнень учнів у ході поточного оцінювання курсу «Захист 

Вітчизни». 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. 

 Стан викладання російської мови. 

   Контроль за дотриманням шкільної форми. 

Квітень 

 

 Підготовка до державної підсумкової атестації, зовнішнього  незалежного оцінювання. 

 Контроль стану викладання української мови і  літератури, курсу «Захист Вітчизни». 

 Контроль за результатами профільного навчання учнів.    

 Підсумки роботи з профілактики протиправної діяльності учнів. 

 Контроль ведення журналів варіативної складової. 

 Стан роботи з дітьми пільгового контингенту. 

 Підготовка до аналізу і планування роботи школи на наступний навчальний рік. 

 Набір до перших класів.     

 Засідання педради. 

 День цивільного захисту. 

 Місячник охорони праці 

 Складання плану ремонту приміщень школи. 

 Підготовка до святкування Дня Перемоги. 

 Підбиття підсумків атестації педагогічних кадрів (узагальнення матеріалів наказом по 

школі). 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи.  

 Контроль за дотриманням шкільної форми. 

Травень 

 Підготовка  та здійснення підсумкового контролю (директорські контрольні роботи). 

 Засідання педради школи 

 Спільне засідання ради та педради школи. 

 Попередня тарифікація вчителів (наказ). 

 Аналіз виконання навчальних планів і програм. 

 Відзначення Дня Матері, Міжнародного дня сім’ї. 

 Підготовка і проведення Свята останнього дзвоника. 

 Громадський огляд стану кабінетів, обладнання, устаткування, підручників тощо. 

 Контроль за результатами індивідуального навчання учнів. 

 Підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 Контроль за підсумками науково-методичної роботи у 2013/2014н.р. 

 Підготовка до ремонту. 

 Корекція графіка відпусток. 



 

 Розробка робочих навчальних планів. 

 Підготовка та проведення випускного вечора. 

 Проведення благоустрою території школи. 

 Техніка читання учнів 1-го ступеня. 

 Державна підсумкова атестація учнів 4, 11кл. 

 Випускний вечір учнів 11 класу, вручення атестатів. 

 Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. 

 Урочисті збори учнів 9 класу та їх батьків, вручення свідоцтв. 

 Контроль за дотриманням шкільної форми. 

Червень 

 Засідання педради. 

 Затвердження робочих навчальних планів. 

 Державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів 9 класу. 

 Навчальна практика та екскурсії учнів 1-8-х, 10 класів. 

 Літній відпочинок учнів школи. 

 Спільне засідання ради та педради школи. 

 Контроль стану діловодства та ведення ділової документації. 

 Урочисті збори учнів 9 класу та їх батьків, вручення свідоцтв. 

 Ремонт школи. 

 Попередня тарифікація вчителів на наступний навчальний рік. 

 Проект річного плану школи. 

 Збори трудового колективу «Звіт директора про роботу упродовж 2014/2015 навчального 

року» 

 Підготовка до серпневої конференції педагогічних працівників школи 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ 

ІНВАРІАНТНОЇ ТА ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

№ 

з.п 

Предмети  2013 -2014 2014 - 2015 2015-2016 

1 Українська мова СВ СВ СВ 

2 Українська література ВР СВ ВР 

3 Математика  ОВ ОК ТК 

4 Світова література СВ ВР ПК 

5 Російська мова СВ ВР ПК 

6 Англійська мова ПК ОК СВ 

7 Інформатика СВ ТК ОК 

8 Біологія ОК ОК СВ 

9 Географія ТК ОК СВ 

10 Хімія СВ ВР ПК 

11 Фізика СВ ВР ПЧ 

12 Історія СВ СВ ВР 

13 Трудове навчання, 

технології 

СВ ТК ПЧ 

14 Художня культура СВ ВР ОК 

15 Фізкультура ВР ВР ТК 

16 Образотворче мистецтво ПЧ ОК СВ 

17 Музика СВ ОК ПК 

18 Захист Вітчизни ОК ВР ПЧ 

19 Основи здоров’я ТК ОК СВ 

20 Правознавство ОК ОК ТК 

21 Природознавство ТК ТК СВ 

22 Психологія  ОК ПК ТК 

23 Економіка  ТК ОК ПК 

24 Екологія  ОК ПК ТК 

     

     

Початкова школа 

1 Природознавство ВР СВ ОК 

2 Читання СВ ОК СВ 

3 Українська мова СВ СВ СВ 

4 Математика  СВ СВ ВР 

 

 

Умовні позначення:   

СВ – стан викладання; 

ТК – тематичний контроль; 

ВР – виконання рекомендацій; 

ПЧ – виконання практичної частини. 

ПК – персональний контроль; 

ОК – обзорний контроль. 



 

Графік вивчення стану викладання предметів в школі 

 

№ 

з.п 

Предмети 2013 -

2014 

2014 - 

2015 

2015-

2016 

1 Українська мова + + + 

2 Українська література  +  

3 Англійська  мова   + 

4 Світова  література +   

5 Математика  +  

6 Інформатика +   

7 Історія України  +  

8 Всесвітня ісорія +   

9 Правознавство    

10 Географія   + 

11 Біологія   + 

12 Фізика +   

13 Хімія +   

14 Музика +   

15 Образотворче мистецтво   + 

16 Фізкультура    

17 Захист Вітчизни    

18 Трудове навчання, 

технології 

+   

19 Художня культура +   

20 Основи здоров’я   + 

21 Російська мова +   

23 Природознавство   + 

     

     

Початкова  школа 

1 Природознавство  +  

2 Читання +  + 

3 Українська мова + + + 

4 Математика + +  

 



 

 

РОЗДІЛ ІІI 

ВИХОВНА, ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Оновними завданнями виховної роботи школи є: 

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та 

суспільних вимог; 

- підвищення соціального статусу, зміцнення й розвиток виховних функцій; 

- забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання учнів, 

розширення складу суб’ктів виховання, посилення координації їхніх зусиль; 

- посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з школою; 

- розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного 

потенціалу дитячого та молодіжного руху; 

- оптимізація змісту і форм виховного процесу; 

- збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості; 

- попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на 

особистість; 

- формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному 

житті етичних норм і гуманної моралі. 

ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

1. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості 

учнів; 

2. Виховання духовної культури особистості; 

3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки; 

4. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

5. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті; 

6. Збагачення народних традицій, звичаїв; 

7. Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури 

розумової праці; 

8. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; 

9. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я; 

10. Формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою; 

11. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до 

різноманітної діяльності, самореалізації; 

12. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної 

профілактики відхилень у поведінці учнів; 

13. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої 

соціальної цінності; 

14. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що 

залишилися без батьківського піклування; 

15. Зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям; 

16. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне 

планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет; 

17. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для 

організації позакласної та позашкільної роботи 



 

ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ ЗА ПРИОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ 

  Організація  роботи  щодо  виховання  ціннісного  ставлення  учнів  до  себе 

1. Виховні досягнення учнів 1-4-х класів. 

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості: 

   усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, 

соціального, духовного, культурного) кожної людини; 

 адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ само 

оцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги почуття гідності, безпеки власної 

життєдіяльності; 

 знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового 

режиму). 

 

2. Виховні досягнення учнів 5-7-х класів. 

Усвідомлення основних засад “Я-концепції”  особистості: 

 норм власної поведінки; 

 прагнення бути фізично здоровою людиною; 

 знань та вмінь оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров’я; 

 наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини; 

 конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій. 

 

3. Виховні досягнення учнів 8-9-х класів. 

Сформованість основних засад “Я-концепції” особистості: 

 вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість; 

 наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини; 

 вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, 

адаптуватися в різних життєвих ситуаціях. 

 

4. Виховні досягнення учнів 10-11-х класів. 

Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції: 

 імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей; 

 уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати 

конфлікти на основі принципів толерантності; 

 навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самооцінки; 

 життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів; 

 особистої культури здоров’я. 

 

Організація  роботи  щодо  виховання  ціннісного  ставлення  учнів до  сім’ї,  родини,  людей 

1. Виховні досягнення учнів 1-4-х класів. 

        Сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей: 

 уміння та навичок підтримки та збереження між особистісної злагоди, запобігання та мирне 

розв’язування конфліктів; 

 здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки 

інших; 

 моральних якостей (чуйності , чесності, правдивості, справедливості, гідності, 

толерантності, милосердя, взаємодопомоги, співпереживання, щедрості, поваги до 

особистості). 

 

2. Виховні досягнення учнів 5-7-х класів. 

       Усвідомлення цінностей соціального спілкування: 

 розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських 

цінностей; 



 

 вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити 

пробачення. 

 

3. Виховні досягнення учнів 8-9-х класів. 

       Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей: 

 критичного ставлення до поведінки людей; 

 єдності слова і діла; 

 активної моральної життєвої позиції; 

 ідеалів сім’ї, родини, відносин у колективі; 

 духовно-моральної культури особистості. 

 

4. Виховні досягнення учнів 10-11-х класів. 

        Сформованість соціально-комунікативних компетенцій: 

 єдності моральної свідомості та поведінки; 

 значимості інтеграції національних та загальнолюдських цінностей; 

 готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної 

діяльності; 

 навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим; 

 реалізації активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції; 

 пріоритетів подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, 

забезпечення єдності поколінь; 

 гендерної культури. 

  Організація  роботи  щодо  виховання  ціннісного  ставлення  учнів  до  праці 

1. Виховні досягнення учнів 1-4-х класів. 

  Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини: 

 уявлення про типи професій; 

 вміння і навички самообслуговуючої праці; 

 поваги до людини праці; 

 почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, 

старанності, наполегливості. 

 

2. Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 

  Сформованість потреби в праці: 

 значимості суспільно корисної праці; 

 навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства; 

 вміння доводити справу до логічного завершення. 

 

3. Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 

  Сформованість поняття професійного самовизначення: 

 позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації 

особистості; 

 здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії в ім’я національного державного 

інтересу; 

 соціальної значимості праці в житті людини, естетики та культури праці в традиціях 

українського народу; 

 проектування професійного становлення. 

 

4. Виховні досягнення учнів 10-11-х класів 

 Сформованість готовності до творчої праці: 

 навичок колективної трудової діяльності; 

 основ ділової етики, інформаційно-комунікативних технологій; 

 корпоративної культури особистості, основ наукової організації праці; 



 

 основ економічних законів розвитку суспільства; 

 уміння будувати професійну кар’єру в умовах системних змін; 

 креативності, ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності. 

 

  Організація  роботи  щодо  виховання  ціннісного  ставлення  учнів  до  природи 

1. Виховні досягнення учнів 1-4-х класів 

Сформованість понять та уявлень про довкілля: 

 усвідомлення краси природи як унікального явища та її функцій в житті людини; 

 пізнавального інтересу до природи; 

 необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до 

неї; 

 дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу; 

 ставлення до рослин та тварин на засадах білетики; 

 

2. Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 

    Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, 

взаємозв’язок стану довкілля  та здоров’я людей: 

 вичерпності природних ресурсів; 

 природи як еталонної цінності; 

 активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля. 

 

3. Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 

 Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств: 

 потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій; 

 ефективного і ощадливого використання всіх видів ресурсів; 

 основ екологічного законодавства; 

 навичок правил техніки безпеки на природі; 

 потреби в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності; 

 навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи. 

 

4. Виховні досягнення учнів 10-11-х класів 

  Сформованість екологічної культури особистості: 

 усвідомлення єдності людини та природи; 

 ставлення до природи як до історико-культурної, наукової та освітньої цінності; 

 моральної відповідальності за збереження природного довкілля; 

 екосистемного підходу до розв’язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх 

вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства; 

 критичного ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку; 

 правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки. 

 

Організація  роботи  щодо  виховання  ціннісного  ставлення  учнів до  культури  і  мистецтва 

1. Виховні досягнення учнів 1-4-х класів 

 Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві: 

 основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності; 

 вміння відчувати та розуміти художні образи; 

 навичок виконувати творчі завдання. 

 

2. Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 

   Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і 

художнього сприйняття дійсності: 

 пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку; 



 

 навичок аналізу та сприймання художніх творів; 

 здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері; 

 художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів та культури мислення та поведінки. 

 

3. Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 

  Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості: 

 здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; 

 здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій 

сфері; 

 потреби у спілкуванні з мистецтвом; 

 системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень. 

 

4. Виховні досягнення учнів 10-11-х класів 

  Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, 

створених світовою культурою, цінностей інформаційної   культури: 

 здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери 

життя людини; 

 навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження і 

самоствердження особистості; 

 розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазіцінності (піднесене і 

потворне); 

 оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ). 

  Організація  роботи  щодо  формування  ціннісного  ставлення  особистості до  суспільства  і  

держави.    

 

1. Виховні досягнення учнів 1-4-х класів 

   Сформованість  основних понять про народ, націю, суспільство, державу: 

 почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; 

 приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування 

державних символів, Конституції України; 

 любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; 

 розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх 

спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого 

ставлення до їх культури, релігій, традицій. 

 

2.   Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 

  Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: 

 почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій 

та звичаїв; 

 моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; 

 шанобливого ставлення до державної символіки; 

 правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; 

 активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі; 

 толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні 

та інших державах. 

 

3. Виховні досягнення учнів 8-9 класів 

 Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства 

українського народу: 

 відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини; 

 розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків; 



 

 громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та 

громади; 

 власної віри у духовні сили народу, його майбутнє; 

 потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги. 

 

4. Виховні досягнення учнів 10-11х класів 

 Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України: 

 усвідомлення національної ідеї; 

 почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури 

міжетнічних відносин; 

 розуміння важливості української мови як основи духовної культури; 

 необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, 

готовність до захисту інтересів Батьківщини. 



 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

№ Порядок денний Дата  Відповідальний  Відмітка про 

виконання 

1. Участь у звітно-виборчій конференції МО 

«Рідний край». Збори членів дитячої 

шкільної організації. Підбиття підсумків 

роботи організації за минулий навчальний  

рік. Вибори нових членів організацій. 

Планування роботи 

Вересень  ЗДНВР 

президент організації 

Протоколи 

засідань 

2. Збори радників дитячої шкільної 

організації. «Посвята в першокласники» 

підготовка до акції, приуроченій до Дня 

людини похилого віку. 

Жовтень  Педагог-організатор Протоколи 

засідань 

3. Чергові збори членів учнівського 

самоврядування. Екологічний проект 

«Діти-дітям». Акція «Молодь проти 

СНІДу» 

Листопад  Педагог-організатор Протоколи 

засідань 

4.  Збори членів учнівського самоврядування 

членів Центру волонтерського руху щодо 

проведеної роботи. Розподіл обов’язків 

щодо участі класів у підготовці і 

проведенні Новорічних свят. Підведення 

підсумків роботи організацій за I семестр 

навчального року. 

Грудень  Педагог-організатор, 

президент організації 

Протоколи 

засідань 

5. Збори членів учнівського самоврядування. 

Планування роботи організації на II 

семестр. 

Січень  Педагог-організатор, 

президент організації 

Протоколи 

засідань 

6. Збори членів учнівського самоврядування. 

Підготовка і проведення свята до Дня 

Святого Валентина, вшанування пам’яті 

загиблих в Афганістані. 

Лютий  Педагог-організатор, 

президент організації 

Протоколи 

засідань 

7. Збори членів учнівського самоврядування. 

Обговорення планів на місяць. Підготовка 

до 

 8 березня 

Березень  Педагог-організатор Протоколи 

засідань 

8. Звіт волонтерського загону щодо 

допомоги у проведенні форм виховної 

діяльності «Чорнобиль – наш біль». 

Чергові збори членів учнівського 

самоврядування. 

Квітень  Педагог-організатор Протоколи 

засідань 

9. Підсумкові збори членів учнівської 

організації. Звіт членів Міністерства 

культури щодо проведення зустрічі з 

ветеранами ВВВ, проведення свята 

останнього дзвоника. 

Травень  ЗДНВР  

педагог-організатор, 

президент організації 

Протоколи 

засідань 

 

 ПЛАН СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Змагання з футболу, (8-11-ті класи) Вересень  Учителі фіз.культури 

2. «Старти надій» - (1-4-ті класи),  Вересень   Учителі фіз.культури 

3. Крос «Золота осінь» - збірна команда школи Жовтень  Учителі фіз.культури 



 

4. Тиждень метальника (5-11-ті класи) Жовтень  Учителі фіз.культури 

5. Змагання з футболу (5-7-і, 8-11-і класи) Жовтень  Учителі фіз.культури 

6. Змагання з настільного тенісу (7 – 11 кл.) Листопад  Учителі фіз.культури 

7. 
Підтягування на перекладині (хлопці 9-11-і 

класи) 
Листопад  Учителі фіз.культури 

8. 
Змагання із баскетболу, волейболу (9-11-і 

класи) 
Листопад  Учителі фіз.культури 

9. 
Подолання гімнастичної смуги перешкод (9-

11-і класи) 
Листопад  Учителі фіз.культури 

10. Змагання з міні-футболу (5-8-і, 9-11-і класи) Листопад  Учителі фіз.культури 

11. Свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я»  Грудень  
Учителі фіз.культури, 

кл. керівники 

12. Змагання «диво-шашки» Грудень  
Учителі фіз.культури, 

кл. керівники 

13. Веселі старти (1-4-і класи) Грудень  ЗДВР 

14. Змагання із шахів Січень  Учителі фіз.культури 

15. Змагання з міні-футболу (7-11-і класи) Січень  Учителі фіз.культури 

16. Змагання з баскетболу (9-11-і класи) Лютий  Учителі фіз.культури 

17. Змагання з амреслінгу (5-8-і класи) Лютий  Учителі фіз.культури 

18. Змагання «Козацький гарт» (8-11 кл) Лютий  Учителі фіз.культури 

19. Змагання з легкої атлетики (9-11-і класи) Березень  Учителі фіз.культури 

20. Подолання смуги перешкод (5-8-і класи) Березень  Учителі фіз.культури 

21. Кращий знавець спорту (8-11класи) 
Квітень-

травень 
Учителі фіз.культури 

22. Біг на 30-60 м – (2-11-і класи) 
Квітень-

травень 
Учителі фіз.культури 

23. Крос до Дня Перемоги (2-11-і класи) 
Квітень-

травень 
Учителі фіз..культури 

24. Туристичний похід 
Квітень-

травень 
Учителі фіз.культури 



 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Допризовна підготовка юнаків і військово-патріотичне виховання у школі організуються і 

проводяться на підставі: 

•   Конституції України; 

•   Закону України «Про Збройні Сили України»; 

•   Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»; 

•   Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу 

життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (постанова Кабінету 

Міністрів України № 1697); 

•   Указу Президента України №981/98 «Про концепцію виховної роботи у Збройних Силах та 

інших військових формуваннях України»; 

•   Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України»; 

•   Указу Президента України № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної 

молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»; 

•   Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку, духовності, захисту моралі, 

формування здорового способу життя громадян»; 

•   Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 1770; 

•   програми курсу «Захист Вітчизни»;      

•   рішень Колегії Міністерства освіти і науки України;. 

•   наказів і рекомендацій військового комісаріату, відділу освіти. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

І. Керівництво допризовною підготовкою і військово-патріотичним вихованням    

1. 
Провести засідання педагогічно ради 

«Військово-патріотичне виховання учнів» 
Квітень Директор 

 

2. 

Здійснювати контроль: 

• за якістю проведення занять з предмета 

«Захист Вітчизни» та основ медичних знань; 

• за виконанням статутних вимог на уроках 

фізкультури і «Захисту Вітчизни»; 

• за якістю засвоєння програми предмета 

«Захист Вітчизни» 

Протягом 

року 

Директор 

ЗДВР 

 

3. 

Виконання рекомендацій учителями ЗВ і 

ОМЗ, отриманих під час вивчення викладання 

предметів 

Протягом 

року 
ЗДНВР 

 

4. 
Підготувати і провести День цивільної 

оборони (за окремим планом) 
Квітень ЗДВР 

 

ІІ. Заходи з підвищення якості та ефективності уроків ЗВ    

1. 

Провести засідання методичного об'єднання з 

учителями допризовної підготовки, 

фізкультури, основ медичних знань і 

психологом, спланувати та організувати їх 

роботу 

Вересень ЗДНВР 

 

2. 
Спланувати і організувати методичні заняття 

з командирами взводів і відділень 
Вересень 

Учитель предмета 

«Захист 

Вітчизни» 

 

ІІІ. Військово-патріотична та позакласна робота     

1. 

Провести урочистий збір учнів, присвячений 

початку навчального року, закінченню 

навчального року 

Вересень, 

травень 
ЗДВР 

 

2. Провести з учнями урок-лекцію «Конституція Грудень ЗДВР  



 

України та Закон України "Про загальний 

військовий обов'язок і військову службу» 

3. 

Організувати і провести диспути, бесіди з питань: 

• «Державна і військова символіка України. Герб і 

прапор України»; 

• «Етика та поведінка військовослужбовців»; 

• «Юридична відповідальність за злочини та 

правопорушення»; 

• «Правовий та моральний аспекти «права війни» на 

сучасному етапі»; 

• «Закон України "Про загальний військовий 

обов'язок і військову службу"; 

• «Про альтернативну (невійськову) службу»; 

• «Як я розумію особисту відповідальність за захист  

Батьківщини»; 

• «Кодекс поведінки учасників бойових дій»; 

• «Військова присяга клятва на вірність Батьківщині»; 

• «Вищі військові навчальні заклади України. Куди 

піти вчитися?»; 

• «Офіцер — професія героїчна» 

Протягом 

року 
ЗДВР 

 

4. 
Провести тиждень, присвячений річниці визволення 

України від фашистських загарбників 
Жовтень   ЗДВР 

 

5. 

Провести бесіди, зустрічі з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни, присвячені річниці визволення 

України від фашистських загарбників 

Жовтень   ЗДВР 

 

6. 

Проводити бесіди, зустрічі з представниками влади, 

ветеранами школи, конференції, присвячені річниці 

незалежності України, історії району 

Протягом 

року 
ЗДВР 

 

7. 
Проводити бесіди, зустрічі з воїнами різних родів 

військ у дні їхніх професійних свят 
Лютий ЗДВР 

 

8. Організувати екскурсії до військової частини Квітень ЗДВР  

9. 

Відповідно до Указів Президента України «Про 

відродження історико-культурних та господарських 

традицій Українського козацтва», «Про відзначення 

Дня Українського козацтва» провести такі заходи: 

•  тематичний вечір «Козацької слави повік не 

забудемо»; 

•  теоретичну конференцію «Запорізька Січ»; 

•  лекцію на тему «Українське військо періоду 

козаччини»; 

•  бесіди на теми: «Запорізьке військо: структура, 

озброєння», «Бойові традиції козаків» 

Протягом 

року 
ЗДВР 

 

10. 
Провести вахту Пам'яті, присвячену Дню Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 
Травень ЗДВР 

 

11. 

Провести уроки мужності: «У житті завжди є місце 

подвигу», «Будемо гідні слави героїв», «Це потрібно 

не мертвим, це потрібно живим» 

Травень ЗДВР 

 

12. 
Провести вечір пам’яті, присвячений Дню виведення 

військ з Афганістану 
Лютий ЗДВР 

 

13. 

Провести бесіди, зустрічі з ветеранами ВВВ, 

присвячені Дню Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні 

Травень ЗДВР 

 

14. 
Провести загальношкільну лінійку Слави «Ніхто не 

забутий — ніщо не забуто» 
Травень ЗДВР 

 



 

15. 

Провести спортивні змагання до Дня Збройних Сил 

України, до Дня Захисника Вітчизни, до Дня 

Перемоги. 

Грудень 

Лютий 

Травень 

Учитель предмета 

«Захист 

Вітчизни» та 

вчитель 

фіз.культури 

 

     

 РОБОТА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

№ 

з.п. 

Зміст роботи Термін  Відповідальний  Відмітка 

про 

виконання 

     

1 Організація і проведення Тижня правових знань: 

-оформлення виставки літератури на правову 

тематику у шкільній бібліотеці; 

-відкритий урок «Права людини: історія та 

сучасність» 

 

 

-класні години: «Що таке примірна поведінка? 

Як ти співвідносиш правові та моральні норми у 

своєму житті?» 

-учнівська конференція на тему: «Діти: злочин і 

кара» 

 

-бесіди з проблем духовно-морального та 

правового виховання учнівської молоді та з 

профілактики правопорушень: «Запобігання 

злочинності серед неповнолітніх», «Закон 

обов’язковий для свіх», «Злочин і кара». 

-Загальні збори ради з профілактики 

правопорушень «Виконання єдиних вимог до 

поведінки школярів» 

-конкурс стіннівок із правової тематики 

 

-екскурсія до районної міліції 

-зустріч із працівниками правоохоронних 

органів, органів юстиції, суду. 

Протягом 

грудня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

вчитель 

правознавства  

Класні керівники, 

класоводи 

 

Вчитель 

правознавства та 

історії 

Кл.керівники, 

класоводи 

 

 

 

Пед.-організатор 

 

 

Кл. керівники, 

класоводи 

Пед.-організатор 

ЗДВР 

 

3 Організувати коментовані перегляди 

документальних кіно, відеофільмів 

Протягом 

року 

ЗДВР, пед.-

організатор 

 

4 Активізувати профілактичну роботу з 

недопущенням правопорушень та негативних 

проявів серед школярів. 

Постійно Класоводи, кл. 

керівники 

 

5 Взяти участь у ІІ етапі учнівської олімпіади 

юних правознавців 

Листопад  Вчителі 

правознавства 

 

6 Залучати до правоосвітницької та право 

роз’яснювальної роботи з учнівською молоддю 

відповідні районні служби, установи, громадські 

організації. 

Постійно  ЗДВР, пед.-

організатор 

 

7 Розглядати питання правового виховання 

школярів на нарадах, педрадах, засіданнях МО 

класних керівників 

Протягом 

року 

Директор, 

ЗДНВР, ЗДВР 

 

8 Активізувати інформаційно-просвітницьку 

роботу серед батьків, щодо профілактики 

негативних проявів у молодіжному середовищі 

Протягом 

року 

Директор, 

ЗДНВР, ЗДВР 

 



 

(проводити тематичні батьківські збори, 

лекторії, «круглі столи» за участю представників 

відповідних служб, залучати батьків до рейдів-

перевірок)  

9 Реалізувати заходи діючих національних та 

регіональних програм, спрямованих на 

профілактику негативних проявів в учнівському 

середовищі в частині правового виховання. 

Щокварта

льно  

ЗДВР, пед.-

організатор 

 

10 Організовувати в шкільній бібліотеці постійно 

діючі виставки літератури правопрсвітницької 

тематики 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

 

РОБОТА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ, ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЗАПОБІГАННЯ 

ДИТЯЧІЙ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ 

№ 

з.п. 

   Зміст роботи  Дата 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Хто 

здійснює 

контроль 

Відміт

ка про 

викона

ння 

1 Виявити і поставити на шкільний 

облік учнів, які схильні до 

правопорушень.                                                             

                                                           

Вересень 

ЗДВР,  

класні керівники, 

класоводи 

 

Директор  

 

 

 

 

2 Призначити наставників за дітьми 

девіантної поведінки 

Вересень  ЗДВР 

 

 

Директор  

 

 

3 Проводити у школі лекції з 

формування здорового способу 

життя. 

Протягом 

року 

ЗДВР директор   

4  Організувати профілактичну 

індивідуальну роботу з учнями.                          

Постійно Медсестра 

 

 

Директор  

 

 

5 Систематично контролювати поточне 

відвідування учнями школи. 

                                                                           

Постійно 

 

                                                                                  

Класні керівники, 

класоводи  

ЗДВР  

6 Організувати для учнів консультації з 

правових питань. 

Постійно Класні керівники, 

класоводи 

ЗДВР  

 

 

7 Заслухати на педраді питання про 

роботу з дітьми девіантної поведінки. 

Січень  ЗДВР ЗДВР 

 

 

8 Обладнати у шкільній бібліотеці 

постійно діючі тематичні виставки 

літератури з питань здорового 

способу життя. 

Постійно Бібліотекар Директор   

9 На засіданнях ради профілактики 

правопорушень розглядати поведінку 

учнів, які схильні до правопорушень, 

запрошувати батьків та заслуховувати 

їх. 

Постійно  ЗДВР Директор   

10 Участь у рейді „Урок‖., «Кафе», 

«Вулиця» 

Протягом 

року 

ЗДВР Директор  

11 З метою правового правове 

забезпечення профілактики 

правопорушень організувати 

консультації з учнями та їх батьками 

щодо основних положень Конвенції 

ООН про права дитини і норм 

міжнародного права. 

Жовтень  Класні  

керівники - 

наставники 

ЗДВР 

 

 

 



 

12 Своєчасне виявлення сімей 

соціального ризику та вивчення умов 

життя  та виховання даної категорії 

дітей. 

Протягом 

року 

ЗДВР   

13 Проведення роз’яснювальної роботи 

серед батьків про відповідальність за 

створення умов з виховання, навчання 

та розвитку неповнолітніх дітей. 

Протягом 

року 

Класні 

 керівники 

 

 

 

14 Залучати дітей девіантної поведінки 

до активних форм виховання, процесу 

і проведення свят, роботи в гуртках і 

спортивних секціях 

Протягом 

року 

Класні керівники  ЗДВР  

15 Участь у районних акціях з правового 

виховання. 

Протягом 

року 

ЗДВР   

      

16 Організація роботи щодо 

оздоровлення учнів спецконтингенту. 

Травень- 

червень 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

 

 

1 Роз’яснювати учням питання щодо 

основних положень Конвенції ООН 

про права дитини і норм 

міжнародного права 

Постійно Класні 

Керівники, вчителі 

правознавства 

ЗДВР  

2 Залучати учнів школи до роботи 

гуртків і секцій, які працюють у 

школі та позашкільних закладах. 

Особливу увагу звертати на „важких‖ 

дітей. 

Постійно Класні  

керівники 

ЗДВР  

3 Періодично заслуховувати на нараді 

за участю директора, педраді звіти 

класних керівників про правову 

освіту учнів. 

 Класні 

Керівники, вчителі 

правознавства 

ЗДВР  

4 Провести бесіди та виховні заходи на 

тему морально – правового виховання  

Протягом 

року 

Класні 

Керівники  

ЗДВР  

5 Проводити обговорення телепередач, 

статей на правову тематику. 

Постійно Класні керівники ЗДВР  

6 Організувати роботу психологічної 

служби для учнів. 

Протягом 

року 

Соц. педагог 

школи 

ЗДВР  

7 Класним керівникам систематично 

відвідувати сім’ї дітей девіантної 

поведінки, познайомитися з 

матеріальними та побутовими 

умовами життя. 

Протягом 

року 

Класні 

Керівники  

ЗДВР  

8 Спільно з правоохоронними органами 

організувати в школі цикл бесід з 

профілактики правопорушень.  

Протягом 

року 

ЗДВР 

Вчителі  

правознавства 

  

9 З метою формування в учнів 

здорового способу життя, пропаганди 

медичних знань проводити бесіди про 

шкідливість алкоголю, тютюну, 

наркотиків , безпеку венеричних 

захворювань, СНІДу. 

Протягом 

року 

Класні керівники ЗДВР  

      

      

 

 



 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ПРОФІЛАКТИКИ 

АЛКОГОЛІЗМУ, НАРКОМАНІЇ, ТОКСИКОМАНІЇ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, 

ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НА СНІД 

№ 

з.п 

Зміст роботи Термін  Класи  Відповідал

ьний 

Форма 

узагаль

нення  

Відміт

ка про 

викон

ання 

1 Єдиний день безпеки життєдіяльності у 

зв’язку з початком нового навчального 

року 

01.09 1-11 Заступники 

директора, 

кл. керів. 

Інформа

ція  

 

2 Тиждень безпеки життєдіяльності учнів Перед ка-

нікулами 

1-11 ЗДВР Інформа

ція  

 

3 Бесіди щодо запобігання дитячого 

травматизму: 

 

-ПДР; 

 

-правила протипожежної безпеки; 

 

-запобігання отруєнь; 

 

-правила безпеки при користуванні газом; 

 

-правила безпеки з вибухонебезпечними 

предметами; 

-правила безпеки на воді; 

 

-правила користування електроприладами, 

при поводженні з джерелами 

електроструму 

Протягом 

року 

Вересень-

травень 

Вересень-

травень 

Жовтень, 

квітень 

Жовтень, 

грудень 

Січень, 

березень 

Вересень, 

жовтень 

Грудень, 

березень, 

квітень, 

травень 

1-11 ЗДВР, кл. 

керівники 

Наказ, 1 

раз на 

семестр 

 

4 Бесіда «Я обираю здоровий спосіб життя» 

(з профілактики СНІДу) 

1 раз на 

місяць 

1-11 Кл. 

керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 

5 Година спілкування «Здоров’я бережи 

змолоду» 

Грудень  1-5 Кл. 

керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 

6 Година спілкування «Життя людини – 

найвища цінність» 

Грудень  8-10 Кл. 

керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 

7 Профілактичний медогляд учнів Протягом 

року 

1-11 Кл. 

керівники 

Наказ   

8 Бесіди шкільної медсестри «Інфекційні 

захворювання – це небезпечно» 

Січень  5-11 Медсестра  Плани 

виховної 

роботи 

 

9 Бесіди шкільної медсестри «Чистота – 

запорука здоров’я» 

Лютий  1-4 Медсестра  Плани 

виховної 

роботи 

 

10 На нараді при директорові заслуховувати 

шкільну медсестру про проблеми здоров’я 

школярів 

1 раз на 

семестр 

 Медсестра  Інформа

ція  

 

       

12 Дні безпеки життєдіяльності при виході на 

осінні, зимові та весняні канікули 

Протягом 

року 

1-11 Кл. 

керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 



 

13 Питання безпеки життєдіяльності учнів 

розглядати: 

-нанараді при директорові; 

-на методоб’днаннях класних керівників; 

-на батьківських зборах 

Протягом 

року 

 ЗДВР Протоко

ли, 1 раз 

на 

семестр 

 

14 Тиждень безпеки життєдіяльності у зв’язку 

з оздоровленням учнів та виходом на літні 

канікули 

Травень  1-11 ЗДВР Плани 

виховної 

роботи 

 

15 Робота екологічної бригади Протягом 

року 

 Пед.-

організатор 

Накази   

16 Участь у районних заходах: виступ 

агітбригад  

Протягом 

року 

 Пед.-

організатор 

Довідка   

 

Заходи на виконання програми “Школа і здоров’я”  

№ 

з/п 
Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

І. Організація навчально-виховного процесу 

1. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під 

час навчально-виховного процесу 

Постійно Адміністрація школи 

2. Складання оптимального для учнів та учителів 

розкладу уроків та перерв з дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм. 

Постійно ЗДНВР  

 

 Складання режиму роботи ГПД з урахуванням 

спорт години, прогулянок, рухливих ігор. 

Серпень 2015р Вихователі ГПД 

3. Забезпечення викладання предмету «Основи 

здоров’я»  в 1-9-их класах 

Постійно Вчителі, що 

викладають 

4. Забезпечення викладання предмету «Захист 

Вітчизни» (медико-санітарна підготовка) в 10-

11-их класах 

Постійно Учитель ЗВ 

5. Забезпечення викладання предмету «Фізична 

культура» 

Упродовж року Учителі фізкультури 

6. Організація роботи спортивних секціях, 

хореографічного гуртка 

Упродовж року Учителі фізкультури, 

керівник гуртка 

хореографії 

7. Проведення фізкультхвилинок на кожному 

уроці у початковій школі 

Упродовж року Класоводи 1-4-х 

класів 

8 Проведення Днів здоров’я, профілактики 

шкільних звичок 

Згідно плану ЗДВР, кл.керівники, 

ласоводи  

9 Покращення методичного забезпечення шкіл 

щодо формування основ здорового способу 

життя 

Постійно ЗДНВР 

10 Організація лікувально-профілактичної роботи Постійно Медична сестра 

11 Організація та проведення Дня ЦО Квітень 2015 ЗДНВР 

12 Організація закладу відпочинку з денним 

перебуванням на базі школи 

Червень 2015  Адміністрація школи 

ІІ. Організація виховної роботи 

1. Створення умов щодо формування основ 

здорового способу життя 

Постійно Адміністрація 

школи, керівники 

гуртків, спортсекцій 

2. Проведення спортивних змагань  Учителі фізичного 

виховання,  

3. Профілактичні лекції щодо формування основ 

здорового способу життя 

Постійно Медсестра 

4. Години спілкування, позакласних заходів щодо Постійно кл. керівники, 



 

формування основ здорового способу життя класоводи 

5. Санітарно-гігієнічна просвіта батьків Постійно Кл.кер., предст. 

ЦРЛ, СЕС 

6. Консультації спеціалістів щодо запобігання 

вживання алкоголю, наркотичних речовин, 

захворюванню на СНІД 

Упродовж року Вчителі, 

представники ЦРЛ, 

міліції 

7. Проведення днів здоров’я, профілактики 

шкідливих звичок, дню боротьби зі СНІдом 

тощо 

Постійно кл. керівники, ЗДВР 

8. Організація спільної діяльності родини та 

школи для оздоровчо-виховної роботи 

Постійно Адміністрація школи 

9. Анкетування батьків з метою виявлення їхньої 

думки про організацію навчально-виховної 

роботи 

Двічі на рік Класний керівник,  

 

 

10. Організація роботи загону волонтерів Постійно Педагог- організатор 

11. Анкетування учнів щодо дослідження проблем 

здорового способу життя. 

1 раз на рік ЗДВР, 

12. Проведення різноманітних конкурсів щодо 

пропаганди здорового способу життя 

Упродовж року ЗДВР, 

13. Організація літнього оздоровлення та 

відпочинку учнів 

Червень 2015 Начальник табору, 

вихователі 

ІІІ. Психологічна робота кл. керівників 

1. Дотримання умов навчання і виховання, 

необхідних для нормального психологічного 

розвитку 

Постійно Адміністрація 

гімназії,  

2. Створення необхідних умов для забезпечення 

належного мікроклімату у класі 

постійно Кл.керівники, 

класоводи 

    

4. Визначення поведінки окремих учнів, що 

розбігається з узвичаєними нормами життя. 

Постійно  кл. керівник 

5. Психологічні лекторії, 

індивідуальні та колективні бесіди 

психологічних тренінги, тестування 

Постійно кл. керівник 

ІV. Спортивно-оздоровча робота 

1. Здійснення контролю за станом викладання 

уроків фізичної культури 

Упродовж року Адміністрація школи 

 Організація спортивних змагань з 

баскетболу,футболу, «Малі олімпійські ігри» 

―Веселі старти‖, ―Мама, тато, я – спортивна 

сім’я‖ тощо 

Упродовж року Учителі фізкультури 

 Дотримання рухового режиму: 

- фізичні вправи і рухливі ігри на свіжому 

повітрі; 

- фізкультхвилинки під час навчальних 

занять; 

- уроки фізичної культури; 

- хореографічні заняття; 

- дихальна гімнастика; 

- проведення рухливих занять. 

Постійно Учителі фізкультури, 

класоводи, класні 

керівники 

2. Запровадження системи загартування: 

- прогулянка на свіжому повітрі; 

- провітрювання класних кімнат 

Постійно Учителі, 

класні керівники 

3. Організація і проведення походів, туристичних 

зльотів  

Упродовж року Учителі фізкультури, 

класоводи, класні 



 

керівники 

4. Організація спортивної роботи табору 

відпочинку на базі школи  

Червень 2015 Адміністрація школи 

V. Медична робота 

1. Проведення поглибленого медичного огляду 

учнів лікарями ЦРЛ 

Червень-серпень 

2015 

Адміністрація 

школи, медсестра 

2. Медичний огляд учнів перед новим навчальним 

роком 

Серпень Кл. керівники, 

медсестра 

3. Додаткові обстеження учнів Упродовж року ЦРЛ 

4. Перевірка учнів на педикульоз Після канікул медсестра 

5. Створення карток здоров’я учнів 1-11 класів Вересень  Кл. керівники, 

медсестра 

6 Проведення штучної вітамінізації учнів школи Упродовж року Кл. керівники та 

класоводи 

    

VІ. Організація харчування 

 Організація харчування учнів:  

- дотримання перспективного меню під 

час планування щоденного меню; 

- дотримання терміну зберігання 

продуктів та готової продукції; 

- використання для приготування та 

продажу лише сертифікованої продукції; 

- забезпечення оптимальної калорійності 

- використання для приготування їжі 

йодованої солі; 

- вітамінізація їжі; 

- ведення відповідної документації; 

- контроль за харчуванням та аналіз стану 

харчування. 

Постійно Адміністрація школи 

 Забезпечення безкоштовним гарячим 

харчуванням учнів 1-4-х класів та учнів 

відповідних пільгових категорій 

  

VІІ. Просвітницька робота 

1. Випуск санбюлетенів за тематикою: 

- профілактика захворювань; 

- харчові отруєння 

- шкідливі звички; 

- особиста гігієна; 

- раціональне харчування тощо 

Упродовж року Медсестра  

2. Організація виставки в бібліотеці щодо 

формування основ здорового способу життя 

Постійно Бібліотекар 

3. Оновлення куточків: 

- ―Спорт і ми‖; 

- ―Твоя  безпека‖; 

- «Олімпійська надія»; 

- «Спортивний вісник»; 

- «Спортивне життя школи»; 

- «Куточок Цивільного захисту» 

- «Смачного» 

- «Будьте здорові» 

Постійно Класні керівники 

Медсестра, 

вч.фізкультури 

4. Зустрічі учнів та їх батьків з медиками Упродовж року  

медсестра 

5. Проведення моніторингу здоров’я Упродовж року Медсестра 



 

6. Проведення психолого-педагогічних семінарів 

за тематикою щодо формування основ 

здорового способу життя: 

Упродовж року  

7. Санітарно-гігієнічна просвіта техперсоналу 

школиї: 

Упродовж року Адміністрація школи 

VІІІ. Створення медико-оздоровчої та матеріально-технічної бази 

1. Придбання лікарських засобів для шкільних 

аптечок. 

Серпень-

вересень 

кл.керівники, 

класоводи 

2. Проведення поточного ремонту спортивної 

зали, їдальні, кухні. 

Упродовж року Адміністрація школи 

    

3. Придбання спортивного інвентарю Упродовж року Адміністрація школи 

4. Забезпечення учнів підручниками з основ 

здоров’я, медико-санітарної підготовки. 

Постійно Адміністрація школи 

5    



 

РОБОТА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

      Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального виховного 

процесу, використовуючи їх творчі можливості в позакласній роботі з класними колективами 

та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами та дітьми; зробити батьків 

союзниками школи. 

Основні напрямки роботи з батьками: 

-ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей 

поведінки дитини в сім’ї; 

-виявлення труднощів, які відчувають батьки; 

-здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на 

батьків на основі ретельного аналізу; 

-залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи; 

-проведення загальношкільних батьківських зборів (1 раз на семестр), класних батьківських 

зборів (4 рази на рік); 

-особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками, консультації для батьків 

психолога школи. 

Реалізація спільних заходів «Родинне виховання» 

Основними завданнями спільних заходів є: 

-забезпечення духовної єдності поколінь; 

-забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини; 

-включення дитини в спільну роботу з дорослими; 

-виховання поваги до школи, батьків, учителів, товаришів. 

       Прогнозуючим результатом реалізації цих спільних заходів є ефективність системи 

спільної діяльності сім’ї та школи у виховному процесі, зменшення конфліктних ситуацій у 

навчально-виховному процесі. 

        Конкретність спільних заходів розкривається в класних планах виховної роботи з 

урахуванням психолого-педагогічних особливостей кожного класного колективу. 

 

№ НАЗВА ЗАХОДУ ТЕРМІН ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ФОРМА 

УЗАГАЛЬНЕ

ННЯ 

ВІДМІТКА 

ПРО 

ВИКОНАН

НЯ 

1 Батьківські лекторії 2 рази на 

семестр 

ЗДВР, кл. керівники Інформація   

2 Загальношкільні батьківські збори 1 раз на 

семестр 

Директор, ЗДВР Інформація   

3 Організувати консультативний 

пункт для учнів, батьків, учителів 

Протягом 

року 

Соц.педагог   

4 Познайомитися з матеріально-

побутовими умовами родин: 

-першокласників; 

-дітей, щр прибули до школи; 

-неблагополучних; 

-сиріт, напівсиріт; 

-дітей, що мають батьків-

інвалідів; 

-багатодітних; 

Вересень-

жовтень 

ЗДВР, кл. керівники Акти   

5 Взяти під контроль сім’ї, у яких 

батьки не забезпечують 

належного виховання учнів. 

Вересень  ЗДВР, психолог, кл. 

керівники 

Списки   

6 Протягом навчального року 

залучати батьків до участі в 

загальношкільних, класних 

виховних заходах, проведенні 

Протягом 

року 

ЗДВР, кл. керівники Інформація   



 

творчих зустрічей, конференцій, 

тощо 

7 Організувати роботу 

консультаційної психолого-

педагогічної служби з надання 

допомоги батькам у вихованні 

дітей 

Протягом 

року 

Психолог  Інформація   



 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ФОРМА 

УЗАГАЛЬНЕН

НЯ 

ВІДМІТКА 

ПРО 

ВИКОНАН

НЯ 

1 Проаналізувати працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів для 

виявлення впливу обраного 

профілю навчання. 

Вересень  ЗДНВР Протокол 

наради при 

директорові 

 

2 Взяти участь у ярмарках професій 

з метою ознайомлення школярів з 

пропозиціями професійно-

технічних училищ, вищих 

навчальних закладів, підприємств 

Протягом 

року 

ЗДВР   

3 Взяти участь учням випускних 

класів у Днях відкритих дверей у 

професійно-технічних училищах, 

вищих навчальних закладах 

Лютий-

травень 

ЗДВР, класні 

керівники 11-х класів 

  

4 Співпрацювати з районним 

Центром зайнятості населення, 

проводити аналіз освітніх потреб 

населення району щодо здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

Протягом 

року 

Директор    

5 Організувати екскурсії для учнів 9-

х і 11-х класів на підприємства з 

метою ознайомлення школярів з 

виробничим циклом 

Протягом 

року 

ЗДВР, учитель 

трудового навчання 

  

      



 

РОЗДІЛ IV 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. РОБОТА ПО ПІДВИЩЕННЮ 

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. РОБОТА З 

ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ  
Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності 

викладачів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості й покращення якості 

науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками. 

Завдання, які стоять перед методичною службою: 

• кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 

• створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і 

кваліфікації педагогічних працівників; 

• проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей 

педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, уза-

гальненні та впровадженні; 

• створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, розробка міні-

підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів тощо; 

• вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем. 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

• педагогічна рада; 

• методична рада; 

• методичний кабінет; 

• методичні об'єднання; 

• інформаційна і психологічна служби. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

Алгоритм методичної роботи  

І 
се

м
ес

тр
 

в
ер

ес
ен

ь
-

ж
о
в
те

н
ь
 

1. Наказ про організацію методичної роботи в школі. 
2. Створення методичної ради і її організаційне засідання. 
3. Затвердження планів роботи ШМО і творчих груп, їхня деталізація. 
4. Підготовка завдань до шкільних предметних олімпіад. 

1. Звіт голів ШМО і творчих груп про роботу за перший семестр на засіданні 
методичної ради. 
2. Проведення шкільних і районних предметних олімпіад. 

л
и

ст
о
п

ад
-

гр
у
д

ен
ь 

1. Засідання шкільних методичних об'єднань і творчих груп. 

2. Засідання психолого-педагогічного семінару. 

1. Засідання шкільних методичних об'єднань і творчих груп. 

2. Психолого-педагогічний семінар. 

II
 с

ем
ес

тр
 

сі
ч
ен

ь-
л
ю

ти
й

-
б

ер
ез

ен
ь
 

1. Участь у атестації педпрацівників. 
2. Предметні тижні. 
3. Взаємовідвідування уроків. 

1. Звіт про роботу за навчальний рік голів ШМО та творчих груп на засіданні 
методичної ради. 

к
в
іт

ен
ь
-

тр
ав

ен
ь
 1. Засідання ШМО, творчих груп. 

2. Психолого-педагогічний семінар. 

1. Засідання ШМО, творчих груп. 

2. Психолого-педагогічний семінар. 

 



 

Атестація педагогічних працівників 

Атестація педагогічних працівників школи проводиться відповідно до Закону України «Про 

освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, Закону 

України «Про загальну середню освіту» (ст. 27). 

Алгоритм атестації  

Місяць року Заходи 

Вересень 1. Вивчення в колективі положення про атестацію 

педпрацівників 

2. Видання наказу про затвердження атестаційної комісії. 

(До 20 вересня) 

Жовтень 1. До 10 жовтня: 

 атестаційна комісія приймає заяви на позачергову  

атестацію 

 скласти списки медпрацівників, які підлягають черговій 

атестації 

2. До 20 жовтня розглянути документи й затвердити графік 

тестації (наказом) та списки педпрацівників, які атестуються 

3. Конкретизація завдань членам атестаційної комісії. 

Листопад 1. Індивідуальні співбесіди з педпрацівниками, які атестуються. 

Грудень 1. Робоче засідання атестаційної комісії. 

Січень - лютий 1. Робоче засідання атестаційної комісії. 

Березень 1. До 1 березня подання до атестаційної комісії характеристик 

працівників, що атестуються. 

2. До 15 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи 

педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох 

примірниках. 

3. Ознайомлення педпрацівників з атестаційними матеріалами(не 

пізніше ніж за 10 днів до підсумкового засідання). 

4. Засідання атестаційної комісії(підсумкове). Видання наказу за 

результатами атестації 

Квітень 1. Засідання атестаційної комісії II рівня. 

Травень 1.   Погодження   перспективного  плану   атестації   з   курсами 

підвищення кваліфікації учителів. 

 



 

п 



 

 

№

 

з/

п 

Назва заходу Терміни 

проведення 

Відповіда

льний 

Форма 

узагальнен

ня 

Відмітка 

на 

виконання 

1 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та 

результативності учнів 5-8-х класів в підсумкових 

контрольних роботах та учнів 11-х класів у 

зовнішньому незалежному оцінюванні в 2014-2015н. 

р. 

Вересень Заступник 

директора 

Інформація   

2 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та 

результативності учнів школи в турнірах, конкурсах, 

предметних олімпіадах у 2014-2015 н. р. 

Вересень Заступник 

директора 

Інформація   

3 Провести аналіз щодо участі вчителів школи в 

обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей, у 

педагогічних конкурсах у 2014-2015 н. р. 

Вересень Заступник 

директора 

Інформація   

4 Розглянути на засіданні шкільних методичних 

об'єднань, педагогічної ради, Ради школи питання 

«Шляхи підвищення якості роботи школи в 2014-

2015н. р.» 

Жовтень Директор Протокол   

5 Продовжити роботу щодо відкриття класів з 

поглибленим вивченням предметів, класів 

допрофільного і профільного навчання в 2014-2015 н. 

р. 

II семестр Директор   

6 Створити належні умови для якісної самоосвіти 

вчителів, для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2014-2015 н. р. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністра

ція школи 

  

7 Організувати вільний доступ педагогічних працівників 

до мережі Інтернет, до роботи із сайтами районного, 

міського, обласного управлінь освіти та Міністерства 

освіти і науки України 

Протягом 

навчального 

року 

Директор   

8 Здійснювати плановий контроль за підготовкою 

учнів випускників до зовнішнього незалежного 

оцінювання та підсумкових контрольних робіт 

у 2014-2015 н. р. 

II семестр Директор Наказ   

9 Поповнити шкільну бібліотеку навчальною 

літературою, програмними засобами навчання за 

бюджетні та позабюджетні кошти 

Протягом 

навчального 

року 

Директор, 

бібліотекар 

  

План заходів щодо підвищення ефективності   діяльності школи 



 

   Організаційна робота 

Серпень 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Відповідал

ьний 

Форма 

узагальненн

я 

Відмітк
а про 
викона
ння 

1 Співбесіда з учителями з метою визначення 

готовності до роботи в новому навчальному році 

(знання вимог стандарту освіти, навчальних 

програм, наявність навчально-методичного 

забезпечення з предмета) 

25.08 Заступник 

директора 

Інформація 

на педраді в 

серпні 

 

2 Уточнення списків учителів, що записалися на 

курси підвищення кваліфікації 

26.08 Заступник 

директора 

Інформація 

на засіданні 

методоб'єдн

ань 

 

3 Проведення установчої методичної наради вчителів-

предметників та вчителів початкових класів: 

• методика проведення першого уроку; 

• інструктаж щодо ведення і заповнення класних 

журналів; 

• про виконання єдиних вимог до усного і 

писемного мовлення учнів; 

• організація календарно-тематичного планування 

на І семестр 2014-2015 н. р. 

26.08 Заступник 

директора 

Протоколи 

засідань 

методичних 

об'єднань 

 

4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку 

нового навчального року 

04.08 Заступник 

директора 

Інформація 

на нараді 

при 

директорові 

 

5 Проведення інструктажу з техніки безпеки та 

охорони праці 

25-

31.08 

Заступник 

директора 

Запис у 

журналі 

інструктажу 

 

6  Педагогічна рада: 

1. Аналіз стану навчально-виховної роботи у 2013-

2014 навчальному  році та завдання на новий 

навчальний рік, спрямовані на покращення 

результатів освітньої та виховної роботи. 

2. Організований початок 2014-2015 н.р.: 

погодження робочого навчального плану,плану 

роботи школи на 2014-2015 навчальний рік; 

затвердження режиму роботи школи; дотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку школи   

3. Впровадження нового Державного стандарту  

Про оцінювання учнів 2 та 5 класів класів. 

4. Організація методичної роботи ( про 

Різне (навчальна практика, профілактична робота з 

попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму,інструктаж по роботі з шкільною 

документацією.) 

31.08 Директор Протокол  

 



 

Вересень  

№

 

з/

п 

Зміст Термін

и 

Відпові

дальни

й 

Форма 

узагальне

ння 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

 

1 

Перевірка та затвердження календарно-

тематичного планування на I семестр 2014-

2015 н.р. 

До 

06.09 

Заступни

к 

директор

а 

Інформація   

 

2 

Співбесіда з молодими фахівцями, 

закріплення наставників 

08.09 Заступни

к 

директор

а 

Інформація   

 

3 

Перевірка документації з техніки безпеки в 

спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, 

трудового навчання, інформатики 

05.09 Заступни

к 

директор

а 

Інформація   

 

4 

Індивідуальні консультації для вчителів 

«Вибір методів навчання» 

16.09 Заступни

к 

директор

а 

Інформація   

 

5 

Ознайомлення з Положеннями про атестацію 

вчителів (індивідуально) 

До 

23.09 

Заступни

к 

директор

а 

Інформація   

 

6 

Засідання атестаційної комісії 16.09 Заступни

к 

директор

а 

Протокол 

засідання 

атестаційн

ої комісії 

 

 

7 

Наступність у навчанні 4-5 класів, 9-10 класів. 

Відвідування уроків (класно-урочний 

контроль) 

12-30.09 Заступни

к 

директор

а 

Довідка   

 

8 

Засідання методичної ради 26.09 Заступни

к 

директор

а 

Протокол 

засідання 

методичної 

ради 

 

9 Робота з обдарованими дітьми, учнями, що 

мають підвищену мотивацію до навчально-

пізнавальної діяльності, визначення нахилів та 

інтересів. 

24.09 Заступник 

директора

, 

психолог 

Довідк

а план 

 

8 Оформлення документації з методичної 

роботи 

22.09-

30.09 

Заступник 

директора 

Довідка  

9 Організація індивідуального навчання учнів До 01.09 Заступник 

директора 

Наказ  

Жовтень 

№ 

з/

п 

Зміст Термін

и 

Відповід

альний 

Форма 

узагальне

ння 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Нарада вчителів 4-5 кл., 9-10 кл. щодо 

наступності в навчанні 

06.10 Директор, 

заступник 

директор

а 

Інформація  

2 Тиждень фізичної культури та основ здоров’я 10.10-

14.10 

Заступник 

директора 

Інформація  

3 Шкільний тур конкурсу «Вчитель 

року» за номінаціями 

10.10-

31.10 

Заступник 

директора 

Інформація  

4 Консультація для вчителів «Контроль і 

корекція знань, умінь і навичок учнів» 

28.10 Заступни

к 

Інформація  



 

8 Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, 

практичних та контрольних робіт (ТО) з метою 

дотримання єдиного орфографічного режиму та 

об'єктивності виставляння оцінок за роботи 

контролюючого характеру 

За 

планом 

Заступник 

директора 

Довідки  

Листопад  

№ 

з/п 

Зміст Терміни Відповіда

льний 

Форма 

узагальнен

ня 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Засідання методичної ради 04.11 Заступник 

директора 

Протоколи 

засідань 

методичної 

ради 

 

2 Тиждень предметів естетичного циклу (музика, 

малювання, етика) 

07.11-

12.11 

Заступник 

директора 

Інформація   

3 Робота з дітьми, що мають підвищену 

мотивацію до навчально-пізнавальної 

діяльності 

02-13.11 Учителі-

предметни

ки 

Інформація   

4 Перевірка класних журналів 28-30.11 Заступник 

директора 

Співбесіди   

5 Моніторинг результативності використання 

інтерактивних технологій у навчальному 

процесі 

Протяго

м місяця 

Заступник 

директора 

Інформація   

6 Участь учнів у районних олімпіадах Протяго

м місяця 

Заступник 

директора 

Інформація   

7 Комплексна перевірка викладання інформатики 14-25.11 Заступник 

директора 

Довідка   

Грудень 

№. 

з/п 

Зміст Терміни Відповіда

льний 

Форма 

узагальненн

я 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Комплексна перевірка викладання предмета 

«Всесвітня історія». Відвідування уроків з 

питань відповідності методів навчання формам 

організації уроків 

1-18.12 Адміністр

ація 

Довідка  

2 Науково-методична діяльність і 

впровадження сучасних педагогічних 

технологій у навчально-виховний процес 

початкових класів: 

• декада педагогічної творчості вчителів; 

• виставка-огляд кращих зошитів 

7-18.12 Заступник 

директора 

Інформація  

3 Перевірка техніки читання та 

обчислювальних навичок учнів 2-4 кл. 

12-16.12 Заступник 

директора 

Довідка  

4 Контроль за виконанням навчальних програм 19-23.12 Директор, 

Заступник 

директора,  

Довідки, 

наказ 

 

5 Робота з журналами (класні, індивідуальні, 

факультативних занять, гурткової роботи, 

ГПД) 

21-28.12 Заступник 

директора 

Довідка  

6 Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, 

практичних та контрольних робіт (ТО) 3 метою 

дотримання єдиного орфографічного режиму 

та об'єктивності виставляння оцінок за роботи 

контролюючого характеру 

21-28.12 Заступник 

директора 

Інформація  



 

7 Тиждень географія, екології 12-16.12 Заступник 

директора 

Інформація   

   
 

Січень  

№ 

з/п 

Зміст Терміни Відповіда

льний 

Форма 

узагальнен

ня 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Попередній аналіз підсумків успішності за I 

семестр навчального року 

16.01 Заступник 

директора 

Інформація   

2 Методично - оперативна нарада з питань: 

- підсумки виконання плану роботи школи за 

I семестр; 

- результати контролю за виконанням 

навчальних програм, лабораторних, 

практичних, контрольних робіт за I семестр; 

- про набір учнів до 1-го класу на 2015-2016 

н.р.; 

- різне 

16.01 Директор  Протокол   

3 Комплексна перевірка викладання предмета 

«Трудове навчання» 

Січень  Заступник 

директора 

Довідка   

4 Засідання шкільних методичних об’єднань 30.-

31.01 

Заступник 

директора 

Протоколи   

5 Тиждень світової літератури та російської мови 23-27.01 Заступник 

директора 

Інформація   

 



 

 

 

 

 

 

  

 Березень    

Березень 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Відповід

альний 

Форма 

узагальненн

я 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Підсумки рейтингу вчителів, які атестуються. 

Підготовка атестаційних матеріалів. 

Засідання атестаційної комісії 

14.03 Директор, 

заступник 

директора 

Атестаційні 

матеріали. 

Протоколи 

засідання 

 

2 Комплексна перевірка викладання предмета 01-16.03 Заступник Довідка   

№ 
з/п Зміст Терміни Відповідаль

ний 
Форма 
узагальнен
ня 

Відмітка 
про 
виконання 

1 Декада педагогічної творчості вчителів, які 
атестуються. Вивчення рейтингу вчителів, що 
проходять атестацію. Робота шкільної 
атестаційної комісії 

06-10.02 Адміністр
ація 

Інформація  

2 Індивідуальні консультації для вчителів 
«Організація роботи вчителя з учнями, які 
мають низьку мотивацію до навчально-
пізнавальної діяльності. Шляхи оптимізації 
навчального навантаження учнів» 

17.02 Директор, 
заступник 
директора 

Інформація  

3 Виконання вчителями вимог методичного листа 
Міністерства освіти і науки України «Про обсяг 
і характер домашніх завдань для учнів 
початкової школи» 

20-23.02 Заступник 
директора 

Інформація  

4 Предметний тиждень з хімії. 
 
Комплексна перевірка викладання предмета 
«Українська мова». Відвідування уроків з 
питань відповідності методів навчання 
формам організації уроків 

13-17.02 

 

Заступник 
директора 
 
Адміністра
ція школи 

Інформація 

 

 

 

5 Аналіз: «Навчальний план — програма — 
тематичне планування — поурочне планування 
— класний журнал» (математика) 

20-24.02 Заступник 
директора 

Інформація  

6 Провести зрізи навчальних досягнень у 4, 9, 11 
класах з основних предметів варіативної 
частини 

Протяго

м місяця 

Заступник 
директора 

Довідка  

7 Тиждень молодшого школяра 

 

Робота вчителів з учнями випускних класів. 

Підготовка до підсумкових контрольних робіт 

та ЗНО 

27.02-

02.03 

Лютий-

березень 

Заступник  
директора 
 
Директор, 
Заступник  
директора 
 

Інформація  

 

 

Довідка  

 

Лютий 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Відповідаль

ний 

Форма 

узагальнен

ня 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Декада педагогічної творчості вчителів, які 

атестуються. Вивчення рейтингу вчителів, що 

проходять атестацію. Робота шкільної 

атестаційної комісії 

06-10.02 Адміністр

ація 

Інформація  

2 Індивідуальні консультації для вчителів 

«Організація роботи вчителя з учнями, які 

мають низьку мотивацію до навчально-

пізнавальної діяльності. Шляхи оптимізації 

навчального навантаження учнів» 

17.02 Директор, 

заступник 

директора 

Інформація  

3 Виконання вчителями вимог методичного листа 

Міністерства освіти і науки України «Про обсяг 

і характер домашніх завдань для учнів 

початкової школи» 

20-23.02 Заступник 

директора 

Інформація  

4 Предметний тиждень з хімії. 

 

13-17.02 Заступник 

директора 

Інформація  

5 Комплексна перевірка викладання предмета 

«Українська мова». Відвідування уроків з 

питань відповідності методів навчання 

формам організації уроків 

 

13-17.02 

 

Адміністра

ція школи 

Довідка  

 

 

6 Аналіз: «Навчальний план — програма — 

тематичне планування — поурочне планування 

— класний журнал» (математика) 

20-24.02 Заступник 

директора 

Інформація  

7 Провести зрізи навчальних досягнень у 4, 9, 11 

класах з основних предметів варіативної 

частини 

Протяго

м місяця 

Заступник 

директора 

Довідка  

8 Тиждень молодшого школяра 

 

 

27.02-

02.03 

 

Заступник  

директора 

 

 

Інформація  

 

 

 

 

9 Робота вчителів з учнями випускних класів. 

Підготовка до підсумкових контрольних робіт 

та ЗНО 

Лютий-

березень 

Директор, 

Заступник  

директора 

 

Довідка  



 

«Художня культура» директора 

3 Тиждень української мови і літератури 05-09.03 Заступник 

директора 

Інформація  

4 Підсумки участі учнів в олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, МАН 

30.03 Заступник 

директора 

Наказ  

5 Організація повторення вивченого матеріалу 

та підготовка до підсумкових контрольних 

робіт і ЗНО. Стан поурочного планування 

12-06.03 Заступник 

директора 

Інформація  

6 Засідання методичної ради: 

«Результативність методичної роботи з 

різними групами вчителів» 

29.03 Заступник 

директора 

Протоколи 

методичної 

ради 

 

7 Відвідування уроків молодих учителів з 

метою надання їм методичної допомоги 

14-16.03 Заступник 

директора 

Інформація  

8 Стан ведення класних журналів, учнівських 

зошитів. Виконання практичної частини 

програми 

26-30.03 Заступник 

директора 

Довідка  

9 Тиждень іноземної мови 12-16.03 Заступник 

директора 

Інформація   

10 Підсумкове засідання атестаційної комісії 30.03 Директор  Протокол, 

Наказ  

 

  
Квітень 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Відповід

альний 

Форма 

узагальнення 

Відмітк

а про 

викона

ння 

1 Комплексна перевірка викладання 

математики в початкових класах 

Квітень  Заступник 

директора 

Довідка   

2 Моніторинг: 

• навчальних досягнень учнів; 

• організації роботи над внутрішньо 

шкільною методичною проблемою 

02-20.04 Заступник 

директора 

Інформація  

3 Тиждень математики, фізики, інформатики 02-06.04 Заступник 

директора 

Інформація   

4 Підготовка до підсумкових контрольних 

робіт учнів 4, 9, 11 класів. Узгодження змісту 

екзаменаційних матеріалів 

Квітень Заступник 

директора 

Документація  

5 Перевірка виконання навчальних програм за 

записами в журналах. Система письмових 

робіт, їх кількість, якість виконання учнями 

16-

27.04. 

Заступник 

директора 

Наказ  

6 Організація навчальної практики та екскурсій 30.04 Заступник 

директора 

Наказ  

7 Тиждень історії та правознавства 16-20.04 Заступник 

директора 

Інформація  

8 Складання графіка консультацій та розкладу 

підсумкових контрольних робіт 

До 30.04 Заступник 

директора 

Графік  

9 Підготовка документації про звільнення учнів 

від атестації 

До 30.04 Заступник 

директора 

Документація  

10 Комплексна перевірка викладання російської 

мови 

Квітень  Заступник 

директора 

Довідка   

 

 

 

  



 

Травень 

№ 

з/п 

Зміст Терміни  

Відповід

альний 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Педагогічна рада: 

• організоване закінчення навчального року; 

• підсумки роботи з учнями, які навчалися 

за індивідуальною формою; 

• ознайомлення вчителів школи з 

нормативними документами Міністерства 

освіти і науки України 

21.05 Директор, 

заступник 

директора 

Протокол, 

інформація 

 

2 Співбесіди з учителями з питання підвищення 

педагогічної майстерності, упровадження в 

практику роботи передового педагогічного 

досвіду, впливу навчального кабінету на 

результативність навчально-виховного 

процесу, позакласної роботи з предмета 

07-11.05 Заступник 

директора 

Інформація  

3 Співбесіди з молодими вчителями, 

планування тем із самоосвіти на наступний 

навчальній рік 

21.05 Заступник 

директора 

Інформація  

4 Перевірка та аналіз техніки читання та 

обчислювальних навичок учнів початкової 

школи 

07-11.05 Заступник 

директора 

Довідка  

5 

 

 

 

Підсумки моніторингу ефективності роботи 

спецкурсів і профільних класів 

14-25.05 Заступник 

директора 

Довідка  

 

  

Червень 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Відповіда

льний 

Форма 

узагальненн

я  

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Засідання методичної ради: «Якість роботи 

вчителя — успішність учнів» 

06.06 Заступник 

директора 

Протоколи 

методичної 

ради 

 

2 Підсумки проведення навчальної практики 

та навчальних екскурсій 

18.06 Заступник 

директора 

Наказ  

3 Підготовка звітної документації за підсумками 

роботи за рік. Планування роботи на 

наступний навчальний рік 

18-20.06 Заступник 

директора 

Статзвіти 

, плани 

 

 

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Предметний тиждень — комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток 

творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного 

досвіду вчителів школи. 

Організація та проведення: тижні проводяться відповідними методичними об'єднаннями вчителів 

школи один раз на рік. 

Завдання тижнів: забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності та 

зацікавленості учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду; поглибити знання з 

профільних предметів та підвищити інтерес до інших предметів, передбачених навчальним планом 

школи. 



 

Структура тижнів: складовими предметних тижнів мають бути відкриті уроки вчителів, науково-

практичні конференції, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості, виставки. Кожен 

тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення. 

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей 

Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної підтримки обдарованих 

дітей, зниженням зацікавленості учнів та батьків у досягненні максимально можливих результатів 

навчання, характерним для суспільства послабленням значущості якісних знань, досягнень в 

інтелектуальному розвитку. 

Завданнями заходів є: 

• формування інтелектуальної еліти в школі; 

• освітній маркетинг; 

• розвиток творчих здібностей учнів; 

• досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку учнів; 

• стимулювання та мотивація самореалізації учнів. 

Основні напрямки діяльності: 

• формування системи індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми; 

• формування системи колективних творчих справ, орієнтованих на посилення мотивації 

навчання; 

• організація роботи з ВНЗ та МАН; 

• підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах; 

• формування системи дослідницької роботи з учнями. 

Прогнозованим результатом реалізації комплексу заходів повинно бути покращення роботи з 

обдарованими дітьми, накопичення досвіду індивідуальної роботи з учнями, посилення значу-

щості якісної освіти, сформованість потреби в самовдосконаленні. 

Заходи розраховані на участь у їх реалізації спеціалістів, педколективу, учнів, батьків. 

 

Дата Зміст роботи Відповідал
ьний 

Форма 
узагальнен

ня 

Відмітк
а про 

викона
ння 

Вересень  1. Діагностика розумових здібностей учнів 5, 8, 
10-х класів 

2. Провести опитування серед учнів з метою 
вивчення їхнього бажання брати участь у 
роботі МАН. 

3. Установча конференція з учнями на предмет 
написання науково-дослідницьких робіт 

Заступник 
директора, 
психолог 

Інформація   

Жовтень  1. Корегування картотеки обдарованих дітей. 

2. Планування роботи гуртків, факультативів, 
індивідуальних занять, секцій 

Заступник 
директора 

Інформація   

Листопад  1. Участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах. 

2. Індивідуальні консультації з питань роботи 
над темою дослідження, оформлення 
наукових робіт, підготовка необхідної 
документації 

Заступник 
директора 

Інформація   

Грудень  1. Інструктивно-методична нарада з 
оформлення учнівських наукових робіт. 

2. Ознайомлення з Положеннями про конкурс-
захист науково-дослідницьких робіт учнів. 

Заступник 
директора 

Протокол   

Лютий Шкільний конкурс «Учень року» Заступник 
директора 

Наказ  



 

Травень Тижні науки в школі Заступник 
директора 

Підсумкова 
довідка 

 

Травень Свято обдарованої молоді Заступник 
директора 

  

 

Організація роботи з обдарованими дітьми 

 

1. Психологічний 

супровід 

розвитку 

обдарованості 

учнів 

Створення умов 

для розкриття і 

розвитку 

інтелектуальних 

та творчих 

здібностей 

учнів, сприяння 

успішній 

соціалізації 

учнів 

Протягом 

року 

Учні, вчителі, 

батьки, 

адміністрація  

Тестування, 

опитування, 

аналіз 

діагностики, 

консультації, 

психологічна 

просвіта, 

корекційно - 

розвивальна 

діяльність 

 Просвіта 

педагогічного 

колективу щодо 

проблеми 

обдарованості та 

стану виявлення і 

супроводження 

обдарованих 

дітей 

Створення умов 

для об’єктивної 

оцінки 

обдарованості 

учнів закладу 

Жовтень  Вчителі  Аналітична 

довідка для 

керівників МО, 

матеріали 

стенду 

психологічної 

служби 

Знайомство 

батьків із 

проблемою 

навчання, 

виховання і 

соціальної 

підтримки 

обдарованих 

учнів 

Сумісна 

реалізація 

ефективних 

стратегій 

навчання, 

виховання та 

соціалізації 

здібних учнів 

Жовтень – 

листопад, 

протягом 

року під час 

консультацій 

або 

батьківських 

зборів 

Батьки  Пам’ятки, 

матеріали 

стенду 

психологічної 

служби 

Оновлення 

шкільного банка 

даних із 

змістовними 

характеристиками 

обдарованих 

учнів 

Підвищення 

психологічної 

компетентності 

вчителів-

предметників та 

наставників 

обдарованих 

учнів 

Жовтень - 

листопад 

Учні середніх 

та старших 

класів з різним 

рівнем прояву 

обдарованості 

Індивідуальні 

картки учнів, 

зведені таблиці 

обдарованості 

Розробка 

стратегій надання 

допомоги та 

психолого-

педагогічної 

підтримки 

обдарованим 

дітям залежно від 

рівня та 

характеру їх 

обдарованості з 

використанням 

Психологічна 

просвіта та 

поглиблення 

психологічної 

компетентності 

вчителів. 

Сприяння 

зростанню 

професійної 

майстерності. 

Сумісна 

реалізація 

Жовтень - 

листопад 

Учителі - 

наставники, 

адміністрація 

Анкети 

експертної 

оцінки 

обдарованості 

учнів 

учителями, 

індивідуальні 

картки учнів, 

зведені таблиці 

обдарованості, 

пам’ятки 

 



 

групових та 

індивідуальних 

форм роботи. 

Створення 

психолого-

педагогічних 

характеристик та 

індивідуальних 

карток 

обдарованих 

учнів 

адекватних 

педагогічних 

впливів та 

стратегій 

взаємодії з 

учнями 

Організація 

індивідуальної 

або групової 

диференційованої 

роботи з 

учителями, 

орієнтованими на  

роботу з 

обдарованими 

учнями (участь у 

роботі МО, 

майстерень, 

спецкурсів, 

курсів 

підвищення 

кваліфікації) 

Поглиблення 

психологічної 

компетентності 

вчителів 

Листопад – 

березень  

Учителі - 

наставники, 

адміністрація 

Прогноз 

розвитку учнів з 

різноманітним 

рівнем 

обдарованості, 

банк методів та 

прийомів 

розвитку 

творчого 

мислення 

Проведення 

консультацій для 

обдарованих 

учнів щодо 

підготовки до 

участі в 

олімпіадах та 

роботі 

Харківського 

відділення МАН, 

підвищення 

психологічної 

стабільності та 

впевненості 

Збереження 

психічного 

здоров’я учнів. 

Мотивація учнів 

до продовження 

пізнавальної та 

пошукової 

діяльності 

Листопад 

Грудень  

Учні – 

учасники 

олімпіад та 

МАН 

Індивідуальні та 

групові 

тренінгові 

вправи 

Реалізація 

позакласних 

заходів 

опосередкованої 

підтримки та 

стимулювання 

інтелектуальної 

та творчої 

діяльності 

обдарованих 

учнів у межах 

Шкільної 

академії наук, 

проекту «П’ята 

свічка» та інших. 

Мотивація учнів 

до продовження 

пізнавальної та 

пошукової 

діяльності, 

розвиток 

креативності 

заохочення 

творчих 

досягнень учнів 

Протягом 

року 

Учні 5 – 11 

класів 

Вправи та 

завдання для 

розвитку 

творчого 

мислення 



 

Проведення 

моніторингу 

результатів 

навчання, рівня 

розвитку 

складових 

обдарованості 

учнів та їх 

соціальної 

адаптованості в 

класах 

Контроль 

успішності 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

обдарованих 

учнів закладу 

Жовтень  

Травень  

Учні 5 – 11 

класів 

Моніторинг 

розвитку 

загальних 

здібностей, 

соціометричного 

статусу в 

колективах 

 

РОЗДІЛ V 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ. МОНІТОРИНГОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ. РЕЙТИНГУВАННЯ.     
Основні завдання: 

.   отримання інформації для педагогічного аналізу; 

.    надання методичної, практичної допомоги учителям; 

•   підвищення рівня професійної майстерності учителя; 

•   створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації; 

•   виконання рекомендацій педрад, нарад при директорі, перевірок 

відділу освіти; 

•   удосконалення    НВП,    впровадження    інноваційних    засобів навчання. 

 

Організація контрольно-аналітичної діяльності адміністрації 

 

№ Об єкти управління, діяльності Термін 

виконання 

Форма 

узагальнен

ня  

Відповідальний  Відміт

ка про 

викона

ння 

Серпень – вересень 

1 Участь у районній серпневій 

конференції. 

Серпень     

2 Аналізу роботи за 2013/2014 н.р. та 

визначення завдань педколективу щодо 

вдосконалення навчально – виховного 

процесу на 2014/2015 н. р. 

Серпень  Протокол 

педради 

Директор школи  

3 Комплектування мережі школи, 

підготовка статистичної звітності. 

Контроль за охопленням навчання 

дітей мікрорайону.  

До 05.09. Наказ Директор школи  

4 Організація індивідуального навчання 

дітей за станом здоров я. 

До 03.09 Наказ Медсестра.  

5 Організація системи роботи 

педагогічного колективу щодо 

запобігання дитячого травматизму. 

01-03.09.  Наказ ЗДНВР  

6 Забезпечення учнів підручниками, 

програмовою літературою. 

Вересень  Інформація  Бібліотекар   

7 Розподіл варіативної складової 

навчального плану. 

Серпень Розклад 

уроків 

ЗДНВР  

8 Заповнення алфавітної книги, книги 

наказів. Прийом учнів 1 та 10 класів. 

03.09. 

10.09. 

Інформація 

 

Директор школи  

9 Оформлення списків учителів, 

тарифікаційних матеріалів. 

Вересень  Інформація 

наказ 

 Директор 

школи 

 

10 Затвердження календарних планів. До 09.09. Плани  Директор школи  



 

11 Аналіз стану ведення особових справ 

учнів 

До 30.09. Наказ ЗДНВР  

12 Аналіз стану ведення алфавітної книги. До 30.09. Наказ ЗДНВР  

13 Про результати медичного обстеження 

учнів. 

До 17.09. Наказ Медсестра  

14 Про організацію харчування учнів у 

школі. 

До 20.09. Наказ ЗДВР  

15 Про організацію методичної роботи 

школи. 

До 21.09. Наказ ЗДНВР  

16 Науково- методичне забезпечення 

профільного навчання. 

До 22.09. Наказ ЗДНВР  

17 Про організацію чергування по школі. До 01.09. Наказ ЗДНВР  

 Жовтень   

1 Про проведення атестації 

педпрацівників 

12.10. Наказ, 

нарада при 

директору 

ЗДНВР  

2 Про відвідування учнями 9-11-х класів 

навчальних занять. 

22.10. Наказ .ЗДНВР  

3 Про стан ведення щоденників 20.10. Наказ ЗДНВР  

4 Про виконання Статуту школи 25.10. Інформація Директор школи  

5 Контроль за системою чергування по 

школі та їдальні. 

04-08.10. Довідка до 

наради при 

директору 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

6 Облік та організація роботи з дітьми, 

які перебувають під опікою та 

девіантної  поведінки 

04-08.10 Інформація 

до наради 

при 

директору 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

7 Вивчення стану викладання трудового 

навчання та технологій  

Жовтень-

листопад 

Педрада, 

наказ 

ЗДНВР  

8 Організація роботи на осінніх 

канікулах. 

25-29.10. План 

роботи на 

канікули 

ЗДНВР  

9 Про стан роботи класних керівників 

щодо формування в учнів ціннісного 

ставлення до сім’ї. 

Жовтень-

листопад 

Доповідь 

на педраду 

ЗДВР  

10 Організація роботи з обдарованими 

дітьми. 

19.10. Нарада при 

директору 

ЗДНВР  

11 Проведення І-го етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із базових 

дисциплін. 

Жовтень  Наказ  ЗДНВР  

12 Проведення предметних тижнів. Жовтень -

квітень  

Інформац.  ЗДНВР  

 Листопад      

1 Аналіз санітарно-гігієнічного режиму і 

харчування учнів. 

21-25.11. Довідка на 

нараду при 

завучу  

ЗДВР  

2 Аналіз стану виконання Єдиних вимог 

до ведення та перевірки зошитів. 

21.-25.11. Наказ  . ЗДНВР  

3 Стан профілактичної роботи з дітьми 

девіантної поведінки. 

15-19.11 Наказ  ЗДНВР  

4 Складання індивідуальних планів 

атестації педпрацівників. 

15-19.11 Інформація  ЗДНВР  

5 Складання заходів щодо забезпечення 

режиму економії енергоресурсів . 

До 18.11. Наказ  Директор школи  

6 Організація І-го етапу Всеукраїнського До 04.10. Наказ  ЗДНВР  



 

конкурсу «Учитель року» 

 

7 

 

Вивчення наступності у роботі 

вихователів дитячих садків ,вчителів 1-

хкласів. 

 

01.11. 

 

Нарада при 

директору 

 

ЗДНВР 

 

8 Вивчення стану викладання історії, 

інформатики  

Листопад  Наказ, 

педрада 

Директор школи  

9 Про організацію роботи з учнями, які 

мають низький рівень навчальних 

досягнень. 

21.11. Педрада, 

наказ 

 ЗДНВР  

 Грудень      

1 Перевірка дотримання правил охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в 

майстернях, спортзалі, кабінетах 

фізики, біології, хімії, інформатики. 

01-03.12 Довідка на 

виробничу 

нараду 

Адміністрація  

2 Моніторинг навчальних досягнень 

учнів за І-й семестр та аналіз їх 

наслідків. 

30.12. Наказ  ЗДНВР  

3 Організаційна робота по закінченню І-

го семестру, підготовці до новорічних 

свят та інших зимових свят. 

До 23.12. Наказ Адміністрація  

4  Про участь у ІІ-му етапі 

Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін. 

01-24.12. Інформація ЗДНВР  

5 Узагальнення і вивчення ефективного 

педагогічного досвіду. 

Грудень  Документи 

до РВО 

ЗДНВР  

 Січень      

1 Аналіз перевірки техніки читання учнів 

1-4-х класів (підсумки за 1-й семестр) 

До 07.01. Наказ ЗДНВР  

2 Організація контрольного обліку дітей 

у мікрорайоні школи. 

03.-07.01. Інструктив

на нарада 

Дирекція школи  

3 Аналіз ведення щоденників учнів  17-21.01. Наказ Директор школи  

4 Виконання рішень попередніх педрад 18.01. Педрада  ЗДНВР  

5 Виконання навчальних програм за І 

семестр 2014/2015 навчальний рік. 

До 10.01. Наказ ЗДНВР  

6 Про хід атестації педпрацівників 

школи. 

Упродовж 

січня 

Довідка Директор школи 

 

 

7 Вивчення стану викладання 

фізкультури. 

24-28.01. Наказ    

8 Вивчення стану ведення  документації 

вчителів, які індивідуально навчають 

хворих дітей. 

24-28.01. Наказ  ЗДВР  

9 Контроль викладання української мови, 

читання  в початкових класах 

03.-31.01. Наказ ЗДНВР.  

10 Графік відпусток на 2015 рік (проект) 05.01. Наказ Директор школи  

 Лютий      

1 Про наступність вчителів І та ІІ-ІІІ 

ступенів. 

До 11.02. Довідка на 

нараді при 

директору 

ЗДНВР  

2 Виконання узагальнюваних наказів по 

школі. 

До 18.02. Звіт до 

наради при 

директору 

Директор школи  

3 Про роботу практичного психолога з 

питання діагностування готовності 

учнів до навчання у профільних 

До 26.02. Довідка на 

нараді при 

директору 

  



 

классах. 

4 Про виконання Закону України «Про 

мови» 

20.02. Наказ ЗДНВР  

5 Аналіз результатів виховної роботи за І 

семестр 2014/2015 н.р. 

23.02. Наказ  ЗДВР  

6 Аналіз роботи групи продовженого дня 25.02. Наказ  Вихователи ГПД  

7 Моніторинг адаптації учнів 5 класу до 

школи ІІ ступеня 

25.02. Наказ  ЗДНВР  

8 Аналіз роботи творчих груп. 25.02. Довідка на 

нараді при 

директору 

Керівник МО   

 Березень      

1 Результати перевірки дотримання 

Єдиних вимог до усного і писемного 

мовлення учнів. 

До 28.03. Наказ ЗДНВР  

2 Контроль за роботою гуртків, секцій. 01-19.03. Наказ  ЗДВР  

3 Про стан проведення факультативних, 

індивідуальних та групових занять. 

01-26.03. Наказ ЗДНВР  

4 Про участь учнів школи у 

Всеукраїнській акції «Живи, книго!» 

15.03. Наказ Бібліотекар  

5 Вивчення стану ведення зошитів учнів 

4-, 6, 8 та 10 класів. 

14-18.03. Наказ ЗДНВР  

6 Аналіз результатів проведення І-го 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових дисциплін та участь 

учнів школи у ІІ-му  та ІІІ-му етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

базових дисциплін. 

21-25.03. наказ ЗДНВР  

7 Контроль викладання української мови 

та літератури у 5- – 11, трудового 

навчання у 1-8  класах, хімії у 7-11 

класах. 

Березень – 

квітень  

Педрада  ЗДНВР  

8 Стан профорієнтаційної робот из 

учнями 9-11-их класів. 

Березень  Наказ ЗДНВР  

 Квітень      

1 Підсумки атестації педпрацівників 

(узагальнення матеріалів). 

До 10.04 Наказ  ЗДНВР  

2 Моніторинг роботи педагогічного 

коллективу щодо запобіганню 

дитячому травматизму. 

01-08.04. Наказ Медсестра  

3 Робота класних керівників щодо 

виконання Програми «основні 

орієнтири виховання учнів 1-12-их 

класів у загальноосвітніх навчальних 

закладах». 

18.04. Педрада, 

наказ 

ЗДНВР  

4 Результати профільного навчання 

учнів. 

25.04. Наказ Директор школи  

5 Підготовчі роботи до проведення Дня 

цивільного захисту у школі. 

До 19.04. Наказ ЗДНВР  

6 Про стан роботи з дітьми пільгового 

контингенту. 

11.04. Наказ ЗДНВР  

7 Вивчення інструкції про державу 

підсумкову атестацію учнів 4, 9, 11 

класів, підготовка до навчальної 

практики і екскурсій учнів 5-8 та 10 

Квітень  Інформація  ЗДНВР  



 

класів. 

8 Вивчення стану організації 

підсумкового повторення з метою 

підготовки до державної підсумкової 

атестації у 4, 9 та 11 классах. 

18-22.04. Доповідь 

на нараді 

при 

директору 

ЗДНВР  

9 Підготовка до аналізу і планування 

роботи школи на наступний 

навчальний рік. 

25-29.04. Проект 

річного 

плану 

Адміністрація   

10 Контроль ведення журналів варіативної 

складової. 

27-29.04. Наказ ЗДНВР  

 Травень     

1 Організаційна робота по завершенню 

навчального року та підготовка до 

державної підсумкової атестації. 

04.-06.05. Накази ЗДНВР  

2 Перевірка техніки читання учнів 1-5-их 

класів та її аналіз. 

10-13.05. Наказ ЗДНВР  

3 Державна підсумкова атестація учнів 4-

их класів 

Травень  Довідка Класоводи 4-х 

кл. 

 

4 Організаційна робота по успішному 

завершенню навчального року, 

проведенню державної підсумкової 

атестації у 9, 11  класах. 

Інструктування та контроль підготовки 

випускної документації. 

Травень  Ін форм. на 

зас. педраді 

Адміністрація   

5 Підсумки науково – методичної роботи 

у школі. 

До 31.05. Наказ Директор школи  

6 Про виконання навчальних планів і 

программ 

До 31.05. Наказ ЗДНВР  

7 Результати індивідуального навчання 

учнів. 

До 31.05. Наказ ЗДНВР  

8 Підсумки робот из охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

До 31.05. Наказ ЗДНВР  

9 Результати директорських контрольних 

робіт. 

До 31.05. Наказ ЗДНВР  

10 Аналіз навчальних досягнень учнів 

школи. Організація роботи у літній 

період з учнями, які мають за рік 

початковий рівень навчальних 

досягнень. 

23-27.05. Інформація 

до наради 

при 

директору 

ЗДНВР  

11 Підготовка до літнього оздоровленя. Травень  Інформація  ЗДВР  

12 Попередня тарифікація вчителів. 23-27.05. Інформація 

до РВО 

 ЗДНВР  

13 Корекція графіка відпусток працівників 

школи. 

23-27.05. Наказ  ЗДНВР  

14 Підготовка та проведення випускного 

вечора. 

До 24.06. Інформація 

до наради 

при 

директору 

ЗДВР  

Червень  

1 Проведення підсумків літньої практики 

учнів 5-8та 10 класів. 

01-13.06. Інформація 

до наради 

при 

директору 

ЗДНВР  

2 Організація підготовки до нового 

навчального року. 

До 24.06 Наказ  Директор школи  



 

3 Літній відпочинок на базі школи (табір 

«Бригантина») 

30.05-17.06. Пакет 

документів 

Начальник 

табору 

 

5 Підготовка до серпневої конференції 

вчителів. 

13-24.06 Розпорядж

ення 

координат. 

Ради 

Директор школи  

6 Стан діловодства та ведення ділової 

документації. 

27.06. Наказ Директор шклои 

ЗДНВР 

 

. 

Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень 

 

Зміст роботи  Відповідальний, 

терміни        

Виконання 

1.Вести картотеку контролю за виконанням прийнятих 

рішень  

Жовтень  

2.     На нарадах при директорові заслу- 

ховувати відповідальних про виконання прийнятих 

рішень  

Згідно з планами  

3.     Підводити підсумки роботи школи 

за семестр та за рік з кожного розділу річного плану  

Грудень, травень  

4.     Проаналізувати виконання річного 

плану роботи школи та спланувати 

заходи щодо реалізації зауважень та    

пропозицій 

червень  



 

РОЗДІЛ VІ 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ДІТЕЙ. ОХОРОНА ПРАЦІ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ. 

№ Зміст роботи Термін  Відповідальний  Форма 

узагальненн

я 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Ознайомлення учнів із планом евакуації у 

разі тривоги та проведення тренувань 

запобіжних заходів. 

Протягом 

року 

ЗДНВР  

2. Оформлення листків здоров’я До 20.09 Кл. керівники та 

медична сестра 

 

3. Оформлення журналів реєстрації 

інструктажів на 2014-2015 н.р. 

До 20.09 Вчителі-предметники,  

кл. керівники 

Журнал 

4. Укладання адміністрацією та ПК угоди з 

охорони праці 

До 20.09 Адміністрація закладу Трудовий 

договір 

5. Проведення вступного інструктажу з безпеки 

життєдіяльності. 

До 20.09 Кл. керівники Журнал  

6. Провести первинні інструктажі з ТБ в 

кабінетах 

Вересень  Зав. Кабінетами Журнал  

7. Організувати роботу ДЮП, ЮІДР. Протягом 

року 

Кл. керівники, пед. 

організатор 

Наказ  

8. Проведення позапланових та цільових 

інструктажів з охорони праці та БЖ з 

працівниками та учнями школи. 

Протягом 

року 

Завгосп, ЗДНВР 

ЗДВР  

 

ЖОВТЕНЬ 

1. Організація роботи з питань профілактики 

дитячого травматизму 

 ЗДВР  та пед. - 

організатор 

Звіт  

2. Про посилення протипожежного захисту в 

осінньо-зимовий період 

 Адміністрація закладу Наказ  

3. Коригування щодо профілактики дитячого 

травматизму, наркоманії, СНІДу 

 Кл. керівники Плани  

4. Здійснювати контроль за роботою вчителів 

хімії, біології, фізики, інформатики, 

трудового навчання, фізичної культури щодо 

виконання правил з техніки безпеки в 

кабінетах, майстернях, спортивних залах. 

 Комісія з охорони праці, 

директор 

Акт  

ЛИСТОПАД 

1. Перевірка наявності куточків з техніки 

безпеки в класних кабінетах. 

 Адміністрація закладу Наказ  

2. Контроль санітарно-гігієнічного режиму в 

закладі 

Протягом 

місяця 

Адміністрація закладу Перевірка  

3. Профілактика нещасних випадків по 

маршруту «Школа-дім» 

IV неділя Кл. керівники Матеріали 

заходів 

4. Проведення повторного інструктажу з 

охорони праці з обслуговуючим матеріалом 

31.11 Завгосп 

 

Інструкція, 

журнали 

ГРУДЕНЬ 

1. Стан температурного режиму школи. Грудень  Завгосп  Аналіз 

заміру 

2. Перевірка дотримання правил техніки 

безпеки у майстернях, кабінетах, 

спортивному залі. 

Грудень  Адміністрація школи, 

завгосп 

 

Звіт  

3. Забезпечити систематичне проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та 

батьків на класних годинах, зборах, 

Протягом 

року 

Класні керівники, ЗДВР  Плани 

виховної 

роботи 



 

співбесідах 

-«Гігієна та режим для школяра»; 

-«Профілактика грипу та гострих 

респіраторних захворювань» 

4. Бесіди щодо профілактики нещасних 

випадків у канікулярний час 

III тиждень 

грудня 

Класні керівники Класні 

журнали 

СІЧЕНЬ 

1. Організація зимових ігор та спортивних 

змагань на свіжому повітрі під час зимових 

канікул. 

Під час 

канікул 

Пед. – організатор План роботи 

2. Проведення повторних інструктажів «ТБ під 

час НВП» 

Січень  Зав. Кабінетами Журнали  

3. Аналіз травматизму дітей та працівників Січень  Адміністрація закладу Журнали  

ЛЮТИЙ 

1. Бесіда з протипожежної безпеки з технічним 

персоналом 

Лютий  Завгосп  

 

 

2. Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, 

акуратністю, охайністю кожного учня. 

Протягом 

року 

ЗДНВР 

 

Інформація 1 

раз на 

семестр 

3. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог у класних кімнатах, спортивному залі, 

майстерні. 

Лютий  Завгосп  

 

Звіт  

4. Проведення повторного інструктажу з 

Охорони праці з працівниками школи 

28.02 Завгосп  

 

ЗДНВР 

 

Інструкція, 

журнали 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Робота класних керівників з попередженням 

дитячого травматизму: вивчати правила 

поводження та правила безпеки у 

користуванні газом. 

Березень  Кл. керівники, 

ЗДВР  

Звіт  

2. Проведення відповідного інструктажу з ТБ з 

правил поведінки під час канікул. 

Березень  Кл. керівники Журнал  

     

КВІТЕНЬ 

1. Контроль за веденням журналу інструктажів 

з ТБ. 

Квітень  Адміністрація закладу  

2. Організувати проведення ранкової зарядки о 

08.15 на свіжому повітрі. 

Квітень  Вчитель фізичної 

культури 

 

3. Запросити до школи співробітників ДАІ та 

пожежної частини для проведення бесід з 

учнями. 

Квітень  ЗДВР  

Пед. - організатор 

 

План  

ТРАВЕНЬ 

1. Інструкція про охорону життя і здоров’я 

дітей під час літніх канікул 

 Кл. керівники Класні 

журнали  

2. Інструктаж з медпрацівниками про охорону 

життя і здоров’я учнів під час літніх канікул 

та під час проведення літніх екскурсій та 

практики 

 Адміністрація закладу Журнал  

3. Організувати літнє оздоровлення дітей  ЗДНВР  

 

Наказ  

4. Проведення повторного інструктажу з 

охорони праці з обслуговуючим персоналом 

школи. 

До 31.05 Завгосп  

 

 

ЧЕРВЕНЬ 



 

1. Робота закладу відпочинку з денним 

перебуванням на базі школи. 

 Начальник табору План,наказ 

2. Інструктажі та бесіди з безпеки 

життєдіяльності учнів під час перебування в 

дитячому закладі відпочинку. 

Згідно 

плану 

Начальник табору 

 

Бесіди, 

інструктажі 

3. Інструктажі з охорони праці з працівниками 

школи під час проведення ремонту 

 ЗДНВР  

 

завгосп  

 

Інструкції, 

журнал 

інструктажів 

СЕРПЕНЬ 

1. Проведення повторного інструктажу з 

охорони праці з працівниками школи 

До 31.08 ЗДНВР  

 

завгосп  

 

Інструкції, 

журнал 

інструктажів 

2. Маркування парт згідно з віковими 

особливостями 

До 10.08 Кл. керівники, 

класоводи 

 

3. Одержати акт прийняття школи до нового 

навчального року 

До 01.09 Директор 

 

завгосп  

 

Акт  

4. Отримання актів-дозволів на організацію 

навчально-виховного процесу у навчальних 

кабінетах, спортивних залах, майстерні. 

До 01.09 Директор 

 

 

Акт  

 

 

РОЗДІЛ VІІ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПЛАН РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-

МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

№ 

з/п 

Заходи Термін Відпові-

дальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Профогляд і заміна електроламп Кожного місяця Завгосп   

2 Зняття показань лічильників тепла, води, 

енергії 

Кожного тижня Завгосп  

3 Передача показань лічильників тепла, води, 

енергії 

Кожного місяця Завгосп   

4 Придбання інвентарю, обладнання. За потребою Завгосп  

5     Провести перевірку якості ремонтних 

робіт та підготовки до нового навчального 

року: кабінетів, рекреацій, інших приміщень 

Серпень  Комісія з 

підготовки 

школи до 

нового 

навчальног

о року 

 

6.     Здійснити комплекс заходів з підготовки 

школи до роботи в зимових умовах. 

Жовтень  Завгосп   

7. Провести ревізію опалювальної системи, 

системи водопостачання та каналізації, 

електромережі на предмет якісної 

підготовки їх до навчального року. 

Здати систему теплопостачання та опалення 

на гідравлічне випробування 

представникові тепломережі 

Серпень-

вересень 

Завгосп  

8. Перевірити збереження поповнення та 

використання бібліотечного фонду: 

- комплектування та забезпечення 

учнів підручниками й навчальними 

Серпень-

вересень 

Бібліотекар   



 

посібниками; 

- стан збереження підручників; 

- комплектування бібліотечного фонду 

необхідною навчальною, навчально-

методичною, художньою 

літературою 

9 Поповнити матеріальну базу шкільних 

майстерень, провести поточний ремонт 

Червень- 

серпень  

Учитель 

трудового 

навчання 

 

10 Поповнити методичний кабінет навчально-

методичною літературою, періодикою, ТЗН 

Протягом року ЗДНВР  

11 Підготувати і провести внутрішню 

інвентаризацію матеріальної бази, 

паспортизацію кабінетів, провести списання 

матеріальних цінностей 

Січень  Завгосп  

12 Скласти акти на проведені ремонтні роботи 

та господарчі роботи за позабюджетні та 

благодійні кошти 

Серпень  Завгосп  

13   Проводити огляд стану та збереженості 

шкільного майна, інвентарю, обладнання в 

кабінетах 

Серпень  Завгосп   

14 Провести благоустрій пришкільної ділянки, 

екологічний двомісячник. Організувати 

догляд за зеленими насадженнями в літній 

період 

Квітень-травень Завгосп 

ЗДНВР 

 

15    Контролювати показники водомірного 

лічильника, тепломірного лічильника, 

електролічильників. Входити  в ліміти з 

енергоносіїв 

Протягом року Завгосп  

16    Придбання миючих засобів, інвентарю, 

спецодягу 

Протягом року Завгосп  

17 Організація роботи щодо залучення 

позабюджетних коштів 

Протягом року Директор  

18 Аналіз економії бюджету та енергоресурсів 

школи за І, II семестри  

Грудень-травень Директор  

19      Підбиття підсумків  роботи школи зі 

зміцнення матеріальної бази та 

господарської діяльності за навчальний рік  

серпень директор  

 

Підготовка школи до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження 

тепла, електроенергії та водних ресурсів 

№ 
з/п 

Вид робіт Термін Відповідальний Відмітка 
про 
виконанн
я 

1 Забезпечити готовність школи до 

навчального року, упорядкувати шкільне 

подвір'я і спортивний майданчик. 

До01.09. Директор школи 

Заступник з ГЧ 

 

2 Закріплення ділянок шкільної території за 

класами  для прибирання 

Липень  Директор школи 

Заступник з ГЧ 

 

3 Забезпечити протягом літньо-осіннього 

періоду догляд за територією парку. 
Червень-

жовтень 

Директор школи 

Заступник з ГЧ 

 

4 Заготівля піску для посипання тротуарів Жовтень    

Заступник з ГЧ 

 

5 Фарбування, утеплення труб серпень Заступник з ГЧ  



 

6 Проведення ремонту віконних рам, 

кватирок, дверей 

Липень-

жовтень 

Заступник з ГЧ  

7 Обклеювання віконних рам у класах, 

коридорах, місцях загального користування  

Жовтень  Заступник з ГЧ  

8 Забезпечення здачі системи опалення на 

гідравлічне випробування 

Червень-

серпень 

Заступник з ГЧ  

9 Маркування електровимикачів Серпень  Заступник з ГЧ  

10 Ревізія справності електровимикачів у 

кабінетах, коридорах 

1 раз на 

місяць 

Заступник з ГЧ  

11 Підготовка гардеробу до експлуатації Червень-

липень 

Заступник з ГЧ  

12 Закриття кранів системи зливу унітазів на 

вихідні, канікулярні та святкові дні 

постійно Заступник з ГЧ  

13 Проведення зварювання водопостачальних 

труб (за потребою) 

Червень-

серпень 

Заступник з ГЧ  

14 Забезпечити протягом літньо-осіннього 

періоду обкошування прилеглої території 
Червень-

жовтень 

Заступник з ГЧ  

15 Утримання в належному стані паркану та 

його фарбування 

Постійно Заступник з ГЧ  

16 Зробити бетонну відмостку  навколо школи Липень-

серпень  

Заступник з ГЧ  

17 Привести в  належний стан  харчоблоку ДоЗІ.08 Заступник з ГЧ  

18 Вирішити питання придбання столового 

та кухонного посуду в достатній кількості 

ДоЗІ.О8. Заступник з ГЧ  

19 Встановити технічні термометри та технічні 

манометри на теплопроводах теплового пункт 

До 15.07. Заступник з ГЧ  

20 Виконання ремонтних робіт в теплових 

пунктах 

До0І.08. Заступник з ГЧ  

21 Перевірити дієздатність ливневих труб 

(водовідвід) 

Постійно Заступник з ГЧ  

22 Провести заходи щодо підготовки школи до 

опалювального сезону. 

До0І.10. Заступник з ГЧ  

23 Провести схеми зовнішнього 

електропостачання до нормального режиму 

роботи (перевірка опору ізоляції та 

захисною заземлення) у закладах освіти 

(виконати приписи) 

До 31.08. Заступник з ГЧ  

24 Проведення роз’яснювальних бесід з учнями 

про збереження тепла, електроенергії, води. 

Постійно  Кл.керівники  

25 Проведення рейдів з перевірки участі 

працівників і учнів у заходах з 

енергозбереження 

1 раз на 

місяць 

Заступник з ГЧ  

26 Провести на загальних зборах педагогічних 

колективів за участю представників 

батьківських комітетів, рад звітування 

керівників про виконану за рік роботу, у 

тому числі про витрачання коштів, що 

надійшли на рахунки фондів сприяння 

розвитку навчальних закладів, з обов'язковим 

оприлюдненням фінансових звітів на 

відповідних веб-сайтах 

 

 
Серпень-
вересень  
червень  

Заступник з ГЧ  



 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ 

ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ. 
Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною 

доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. 

Робота школи проводитиметься за такими напрямками: 

 Стан комп’ютерізації управлінської діяльності; 

 наявність та використання ліцензійного програмного забезпечення; 

 використання комп’ютерних та Internet-технологій у навчально-виховному процесі та 

управлінській діяльності. 

 

План щодо інформатизації та комп’ютеризації навчального та управлінського 

процесів 

№ з/п Зміст роботи Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Відмітка про 

виконання 

1 До мережі Internet-підключити комп’ютери 

в кабінеті директора та завучів 

Вересень-

жовтень 

Задерій К.А.  

2 Встановити комп’ютер в бібілотеці  Нагорна Н.В.  

3 Протоколи засідань педрад, нарад при 

директорові та ради школи, спільних 

засідань ради та педагогічної ради школи  

оформляти в електронному вигляді 

Постійно  Швиденко О.М.  

4 Проводити курси по підвищенню рівня 

оволодіння комп’ютерними технологіями 

Протягом 

року 

Вчитель 

інформатики 

 

5 Застосування ІКТ під час навчально-

виховного процесу 

Протягом 

року 

  

6 Висвітлювати діяльність школи на веб-

сторінці 

Протягом 

року 

Заступники, 

вчитель 

інформатики 

 

 



 

РОЗДІЛ ІХ 

СПІЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ З ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ. 

№ 

з/п 

Заходи Термін Відпові-

дальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Вивчення умов сімейного виховання школярів,  

соціально-професійного стану батьків 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

 

2 Вивчення соціально-культурного становища в 

сільській місцевості : 

А) можливостей позашкільних установ в організації 

позаурочної діяльності школярів; 

Б) наявність і характер неформальних об’єднань 

молоді; 

В) наявність кримінальних осередків у мікрорайоні 

школи. 

Вересень-

жовтень 

Класні 

керівники 

 

3 Аналіз результатів діагностики, визначення форм 

взаємодії школи із сім’єю і громадськістю 

Жовтень  Адміністр

ація 

школи, кл. 

керівники 

 

4 Провести загальношкільні батьківські збори 

«Перспективи розвитку школи і сім’ї у 

громадському вихованні дітей» 

Вересень  Директор, 

кл. 

керівники 

 

5 Організація і робота консультаційної психолого-

педагогічної служби з надання допомоги батькам у 

вихованні дітей, координації дій школи і батьків, 

вирішення конфліктних ситуацій: 

- анкетування батьків першокласників з 

метою визначення особливостей і 

характеру протікання процесу первинної 

адаптації дітей у школі; 

- проведення індивідуальних консультацій 

для батьків з питань адаптації учнів 5 класу 

Протягом 

року 

 

 

Вересень  

 

 

 

Жовтень  

Адміністр

ація 

школи, кл. 

керівники 

Кл. 

керівник 

 

 

Кл. 

керівник 

5-го класу 

 

6 Надання соціально-матеріальної допомоги сім’ям, 

які її потребують 

 ЗДНВР  

7 Організація спільної діяльності школи і сім’ї з 

учнями, які потребують підвищеної уваги. 

Постійно  ЗДНВР, 

кл. 

керівники 

 

8 Призначення єдиного батьківського дня для 

зустрічей батьків з учителями предметниками, 

класними керівниками, адміністрацією. 

1 раз на 2 

місяці 

Адміністр

ація 

школи 

 

9 Залучення батьків до: 

- участі у загальношкільних, класних, позаурочних 

заходах, проведення творчих зустрічей, навчання 

шкільного активу та ін. 

За 

планом 

Кл. 

керівники 

 

10 Постійно проводити класні батьківські збори  Кл. 

керівники 

 

 

 


